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Сучасне неоязичництво украшства як вияв його ¡сторп
1 трансформацп природно’У рел1пйност1

Язичництво - надто невизначений термш як в науц1 взагалц так 
1 в рел1п€знавств1 зокрема. В1н набувае р1зного смислового навантаження 
залежно вщ того, хто 1 для чого ним користуеться. Академ1чн1 рел1пезнавц1 
часпше до нього звертаються для позначення етапу розвитку рел1пйних 
В1рувань, що передував етшчним (нацюнально-державним), а тим бгльше - 
св1товим рел1пям. Водночас дехто з дослщник1в до язичництва вщносить не 
родо-плем’ян1 в1рування, а власне етн1чн1 рел1П1 того чи ¡ншого народу. Так, для 
укра!нц1в язичництвом тод1 постають в1рування умовно об’еднаш 
„Володимировим пантеоном”.

Характерно, що термш „язичник” довгий час взагал1 не мав рел1пйного 
зм1сту. Послщовники дохристиянських в1рувань тод1 не називалися кимось 
язичниками 1 сам1 себе вони так не називали. М1ж ними навггь не вщнаходилося 
щось сшльне, бо ж Тхн1 в1рування мали тод1 свое ч>тке конкретне, насамперед 
обрядове, вираження, а !'х визнавщ поставляй як прихильники якогось вщомого 
може лише 1М божества. Поняття „язичництво” виокремилося лише 
в християнському середовипц. Оскыьки християнська рел1пя поширювалася 
переважно в М1стах, а дохристиянсью в1рування збершалися в сшьських 
поселениях, то язичниками (поганами, селюками) звали сшьських жител1в, а !х 
В1ру - язичницькою. 3 часом цим поняттям позначалися не лише в1рування, яю 
¡снували в р1зних народ1в до появи християнства, 1 послщовниюв вс1х 
дохристиянських в1рувань, а й взагал1 все нехристиянське. Ниш ж, бшьше того, 
кожна християнська конфеая розглядае навпъ в1рування свого „христйянського 
сус1да” певною М1рою як язичництво.

Характерно, що под1бноТ позицп дотримуються послщовники вс1х так званих 
¡сторичних рел1пй. Вони дещо погордливо ставляться до вс1х в1рувань, що 
¡снують поза ними, ¡менують Тх поганством ¡з набутим отеля вс1м негативним 
пщтекстом цього слова. Ниш Д1йшло до того, що термшом „язичництво” 
йменуеться подеколи нав1ть все секуляризоване людське сусшльство. Але 
зауважимо, що при цьому термш „язичництво” вже втрачае будь-який духовний 
ЗМ1СТ.



118 POLSKO-UKRAIŃSKIE BADANIA RELIGII

Для сучаснси людини язичництво постае часто як наб1р р1зних язичницьких 
бопв, ¡мена яких шчого для не!' не значать, яких вона, власне, не знае, байдужа 
щодо них, а В1дтак 1 до Т1е'1 релшшносп, сутшсний зм1ст яко! вони становлять. 
А М1ж тим язичництво, як це аргументовано показуе американський дослщник 
Гус Д1 Зерига в сво’ш книз1 „Християни 1 язичники” (Москва, 2002) - це людина 
в контексл природного життя, це духовний пошук нею себе у навколишньому 
св1Т1, в якому ми часто ще губимося. Якщо в трансцендентних рел1пях свп 
втрачае свою сакральшсть, постае як З1брання об’ект1в, що не мають 
внутр1шнього смислу, самощнносл, бо ж уявлення про Бога як щось повшстю 
трансцендентне робить його вище цього св1ту, то язичництво божественне 
В1днаходить всередиш самого навколишнього св1ту. При цьому останнш, не як 
творшня Божественного, а як його частника чи вмютилище, не вщокремлюеться 
В1д священного, бо ж мае свою самоцшшсть, до яко! слщ ставитися поважливо. 
Тому у язичника вщсутня екзистенщйна туга ¡з-за яко'Гсь там безглуздосп бутгя. 
Для нього священне явлене у свпт 1 в останньому немае чогось такого, що було 
б вщокремленим вщ нього. Все тут мае священну силу 1 варте поклоншня. 
Язичник молиться на довкшля, молиться всюди, бо ж все навколо е проявом 
священного. Для нього важливою е не втеча В1д свггу, а досягнення гармони 
з ним, бо ж св1т не е чимось „занепалим”, гр1ховним, а виявом священного, до 
якого слщ прилучатися, жити з ним, а не поза ним. Саме поклошння свгговш 
гармони, як це слушно зауважуе згадуваний вище Гус Д1 Зерша, е характерною 
рисою багатьох язичницьких традиций, саме цим вони в основному 
й вщр1зняються вщ рел1пйного монотеТзму. „Оскшьки Дух ¡манентний, то В1н 
осягаеться людиною р1зними способами, як1 е неможливими для 
трансцендентального божества. Акцент на гармони, а не на особистому спасшш, 
приводить до надто быьшого устремлшня до духовного преображения 1 зв’язку 
з Божественним в цьому житт1, а не до божественного благословения 
В ПОТОЙб1ЧЧ1.

Якщо трансцендентш рел1П1 все свое В1ровчення формують винятково на 
основ1 якогось одкровення Божого, даного шбито заради блага людини, а вс1 
¡ндивщуальш одкровення в них е ¡стинними, коли вони сшвзвучш ¡з 
Священними Писаниями, то в язичництв1 домшуе особиспсне сприйняття 
Божественного через обряд, медитащю, споглядання, транс, духовний пошук 
1 т.п. Для язичника не так важливою е спшьшсть в1рувань, як спшьшсть 
обрядових дшств, як1 при цьому все ж утримують великий проспр для 
¡ндивщуальних вар1ащй за умови збереження певних успадкованих вщ предюв 
форм.

Язичник вшановуе лише сво'1х, звиклих для нього бопв, але при цьому не 
заперечуе силу чужих щодо нього бопв. Жодне язичницьке в1рування не 
засвщчуе свою единодостов1ршсть й не закликае при цьому вс1х до 
обов’язкового 1 беззастережного поклоншня своТм богам. Таке розумшня 
язичниками Божественного 1 можливих форм вщносин з ним виключае якусь Тх 
м1С1онерську Д1яльн1сть. Оскшьки в язичництв1 домшуе ¡ндивщуальне 
сприйняття Божественного 1 шхто в ньому не може претендувати на якусь 
винятковгсть сво1х погляд1в на природу духовно'1 реальность то будь-яка форма 
виявлення в1рувань тут е ¡стинною 1 не заслуговуе ювелювання або 
обов’язкового наслщування.
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Для язичника не важливим 1 значимим е якесь там освячення кимось його 
храму, як просто факт його розмщення на священному клаптику земл1, вщ якоТ 
цей храм 1 одержуе свою священну силу. Язичник молиться на все в довкиип, 
оскгпьки в свт будь-який предмет мае духовну силу, а вщтак - 1 заслуговус на 
поклон1ння йому. Це лише на початкових етапах розвитку язичницьких в1рувань 
¡снувало поклоншня якимсь там ¡долам, що шбито втшювали в соб1 Божественну 
силу, були тотожн1 1й. 3 часом це зникло 1 язичницью боги постали вже в дещо 
абстрактнш, духовнш формь

У язичника також немае якогось там особливого та'шетва причастя якимись 
визначеними Тстивними стравами. Для нього будь-яке сприйняття 1Ж1 вже 
е священним актом, бо ж все предметне е проявом священного.

Трансцендентш рел1гп абсолютизують наявшеть у свт якогось 
фундаментального зла ¡, власне, тримаються на основ1 пропонування шлях1в 
вщвернення його негативно!' дп. Без чорта 1 Бог був би непотр1бним, говорить 
народне присл1в’я. На В1дм1ну вщ них у язичниюв св1т не постас як арена 
титашчноТ боротьби М1ж добром 1 злом, бо ж вш с священним 1 в ньому немае 
м1сця для нечисто!' сили як невщ’емно!' його складово!'. Остання постае як щось 
зал1тне, звщкись кимось привнесене, привнесене тим, що боТться евггу, а тому 
¡снуе десь потаемно поза ним 1 виявляе себе пщетупно. На В1дм1ну вщ християн, 
язичники рад1сн1 у сво'Гх обрядах, не прихнюплеш поспйно. Знаючи добре 
довк1лля, вони постають в ньому як господар], а не як гость Тому воно !'х не 
лякае, ор1ентуе на Д1яльн1сть у свт, а не оч1кування якихось благ 1 невщомо 
коли, де 1 вщ кого.

Язичник В1рить у потойб1чне життя шеля смерт1, але воно у нього постае не як 
якесь там безд1яльне райське блаженство, що ми маемо в християнств1, ¡слам1 чи 
в тому ж ¡нду!'зм1. Для нього сенс житгя в самому жита. Спостершаючи циюпчну 
природу зовшшнього св1ту, коли все П1сля зимово!' сплячки-смерт1 весною знову 
оживае для буйного розкв^ту вл1тку 1 ново!* смерт1 восени, язичник в цьому 
вщнаходив незаперечну ¡стану ,,в1чно!' присутносп”. Св1т поставав для нього не 
як ¡стор1я з и часовою протяжшетю, а як плиншеть цикл1в, в яких все 
повторюеться 1 не губиться, а лише перевтшюеться. Окреме людське життя 
язичнику також уявлялося як цикл народження, смерт1 1 нового народження. 
Потойб1ччя при цьому поставало не як якесь судилище, а як невщ’емний елемент 
вдосконалення, оновлення, пщготовки до нового життя, як окремий етап 
саморе ал1зацп.

Вщтак язичник не осмислюе евгг як щось ¡снуюче поза ним, а живе в цьому 
свт, вщчуваючи в ньому себе невщ’емною його часточкою. Вш не протасто'пъ 
природ1, а взаемод1е з нею, шукае себе в шй. I якщо для Т1е'1 чи ¡ншо!' п частини 
людина шукае якогось покровителя, то вш (л1совик, польовик, домовик 1 т.п.) не 
е для не!' злою слою, а виявом господаря, через сшлкування з яким можна 
досягти бажаного. Господар цей скор1ше е уособленням природи функцюнування 
певно! частини св1тобудови, шж чимось надприродним, а тому не потребуе для 
заевщчення свого ¡снування якихось особливих доказ1в. Для язичника вш просто 
е 1 з ним сл1д рахуватися.

Враховуючи вище сказане про язичництво як специф1чний пласт духовно!' 
культури, не можна абсолютно погодитися з тими негативними подходами до 
нього, примггивними оцшками, як1 побутують не лише в ¡ноязичницьких 
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в1руваннях, а навггь в деяких ¡сторичних працях. Християнство, як 1 вс1 ¡нш1 
¡сторичш рел1гп, мае пор1вняно незначну ¡стор1ю. За умов Тх вщсутносп 
передуюча цим рел1пям В1ра Ц1лком усшшно виконувала свою свиоглядну, 
виховну та ор1ентац1йну роль, виявляла належну суспшьну та етичну 
функцюнальшсть. Вона поставала як своерщна картина природи 1 господарки 
людини в Н1й. Саме тому з приходом нових в1рувань остання не змогла зникнути 
безслщно. Б1льше того, стала функцюнувати з ними паралельно, подеколи 
в чистому своему вигляд1, але част1ше асимшьовано в нов1 в1рування.

В1домо, що будь-яка рел1пйна система зор1ентована на встановлення 
особливого зв’язку ТТ посл1довник1в ¡з надприродним, священним. Тому р1зн1 
рел1пйн1 традицп неминуче мають багато спшьного не лише в зм1СТ1, а й у форм1. 
Сп1В1снуючи поруч, рел1пйн1 традицп допомагають одна одн1й краще зрозум1ти 
природу вираження трансцендентного.

В1дтак язичництво - це особливий вид духовности який хоч 1 сшвзвучний 
з ¡ншими в1руваннями, але мае своТ, лише йому притаманш особливост!. На 
думку М.1. Костомарова, суппсть язичництва полягала в обоженш природи, 
визнанш якоТсь м1стичноТ сили за предметами 1 явищами довюлля, поклошнш 
Сонцю, небу, вод1 та земл1, В1тру, деревам, птахам, камшню тощо.

„Рел1пйн1 уявлення слов’ян частково вт1лилися у форм1 ¡дсмпв, але у них не було Н1 
храм ¡в, Н1 жерщв. Вони мали досить неясш уявлення про людину П1сля смерт1, потойб1чний 
св1т вважався 1м продовженням справжнього життя”.

Нам нин1 складно, а часто й неможливо реконструювати в повному обсяз1 
в1роповчальноТ 1 обрядовоТ складових язичництво. Як правило, яюсь письмов1 
джерела про цей пласт рел1пйност1 не збереглися. Дещо для цього нам дають 
пам’ятники усноТ народно! творчост1, яю беруть св1й початок ще 
з дохристиянськоТ доби, хоч почали Тх записувати лише з ХУШ-Х1Х стол1ть 
1 вони виявилися значною М1рою християшзованими або по-християнському 
¡нтерпретованими. Значно бшыпе ¡нформацп дають предмета матер1альноТ 
культури - археолопчш знахщки, мистецью витвори того часу тощо. Дослщники 
звертаються ще й до виокремлення тих елементзв давшх в1рувань, як1 були 
асим1льован1 до себе сучасними рел1пйними системами.

Варто зауважити, що й сам1 язичницью в1рування не залишалися незмшними, 
оскшьки через них виявлялася значною М1рою культура народних мае. Нав1ть 
напи давньорусью письменники не визнавали язичництво чимось сталим 
1 прагнули простежита еволющю прадавшх в1рувань своТх предюв. Так, 
в „Пов1ст1 врем’яних л1т” пщ 986 роком вм1щено „Промову фшософа” - 
грецького проповщника, який прибув до Киева, щоб навернута в християнство 
князя Володимира. Промовець виокремлюе два основш етапи у розвитку 
язичництва. Якщо перший характеризуе поважання людиною навколишньоТ 
природи 1 просте поклоншня Тй, то на другому вже з’явилося виготовлення щол1в 
1 вшанування Тх шляхом принесения жертв.

1сторично бгпьш В1ропдну перюдизащю язичницьких в1рувань знаходимо 
в „Слов1 св. Григор1я, изобретено и толцех о том, как первое погани суще языци 
кланялись идолам и требы им клали; то и ныне творят” - пам’ятщ XII столгггя. 
Тут виокремлюються три головш перюди еволюцп рел1пйних уявлень давшх 
слов’ян: 1) поклоншня берегиням 1 упирям; 2) поважання Рода 1 Рожаниць; 
3) мол1ння Перунов!, Хорсу, Мокоип та Вилам.
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впливала на змост i наслщки тих 
яко проходи на укра’Тнських теренах

народу завжди була i залишаеться

Оф1ОЗу. ЗВЩСИ й особливость 
не була задогматзованою по- 
на вшануванно Icyca Христа, 

зор1€нтованою на поморковану

УкраТнщ завжди були землеробською нашею. Поспйний зв’язок ¡з землею, 
зрозумшо, позначився на Тхной духовност!, наклав на неТ вщбиток селянськосто. 
Тому культ Земл1, землеробсько’Т пращ е основою св0тобачення украТнського 
селянина. Земля, яку bíh називае ненею, в його фольклор! нав1ть стоить над Богом 
i святими. Згадаймо принапдно тут колядку „Свят0 орачо”. В ной святий Миколай 
за плугом ходить, святий Михайло волоньки гонить, Господь-Бог роллю вс0вае, 
Син Божий п зволочае, а Мати Божа Тм Тстоньки носить. Лише ф1лософ1я земл1 
украТнця, згщно з якоТ праця на шй е священною справою, дала йому можливють 
включити божественно сили у землеробський цикл i не вважати такий хщ 
мислення чимось гроховним. Саме це зумовлюе той факт, що в0рування украТнця 
не могли бути i не е чисто християнськими.

Релогойну духовшсть украТнщв завжди характеризували таю риси як 
анти’Тстичшсть, простонародность, сомейшсть та обрядоворшсть. Вони не зникали 
¡3 зм1ною Тх конфесшних ороентацш, зберегли свою непорушшсть навоть в роки 
домонування в сусшльнш свщомосто матероалозму й атеТзму. Ця особливость 
релогойноТ зороентованосто украТнщв 
св1тоглядних i релогшних революцш, 
протягом Bcie'í Тх icTopi'í.

Масова сводомють украТнського
язичницькою, а християнство, прийшовши на Русь-У краТну внаслщок духовно!’ 
революцп зверху, вимушене було оязничнитися. Внаслщок цього ми мали 
християнозоване язичництво i оязичнене християнство, що в науковш лотератур1 
одержало назву двов0р’я. Двовор’я постало як синкретичне поеднання 
язичницько! картини природи i християнсьоТ картини людини, язичницького 
побуту украТнщв i християнського Тх 
християнськосп украТнщв. Вона ноколи 
християнському, виступала приземленою 
Богородиц! i християнських святих, 
антиклерикальшсть i вольнодумство, прагматичну полоконфесшность i етизовану 
релогшшсть.

Буденна релогшна духовшсть украТнщв формувалася стихшно на ochobí Тх 
природних релогойних ворувань, пщ впливом i в залежност! вщ селянськосто Тх 
економочного житгя, майже постшноТ вщсутност! своеТ духовно!’ ел!ти 
й штровертност! Тх психолопчно’Т природи. Вона знайшла co6i притулок 
в обрядово-побутовш сферо житгя украТнського етносу, закршилася 
в календарной звичаевост0 й поезп, виявлялася як батьювська традищя, 
невщ’емна нацюнальна ознака. Непорушшсть буденних форм релогшност! 
украТнщв зберогала Тх прив’язашсть до господарки, сила громадсько’Т думки, 
прагнення в такий cnoc¡6 зберегтися як нащя за умов постойного колоноапьного 
поневолення i духовного гноблення.

Все це дае нам подставу виокремити у розвитку украТнського язичництва два 
етапи - власне язичницький i двоворний. Свое продовження вони знайшли в тому 
украТнському неоязичництво, названому нами рщноворством, яке постало 
в середино XX ст. серед украТнщв доаспори в Англн, Канадо та США, а звщти 
згодом було привнесене вже в незалежну УкраТну.

Нино CBÓT переживае етап вщродження язичницьких ворувань. Кольюсть 
язичницьких громад неухильно зростае i до того ж у розних кра'Тнах. Вщбуваеться 



122 POLSKO-UKRAIŃSKIE BADANIA RELIGII

В1дродження язичницькоТ духовност1 на фон1 домжуючих в свт свпськоТ 
1 христаянськоТ культури. Але зауважимо, що Л1шя успадкування язичницьких 
в1рувань при цьому не е неперервною. Язичництво постае дещо у видозмшеному 
1 осучасненому виглядг Саме тому його й називають новим (нео-) язичництвом.

В чому ж особлив1сть неоязичництва? Домшування в духовному жито 
61льшост1 народ1в св1ту ¡сторичних рел1пй, зокрема християнства, навггь певна 
сшвпраця 1 сшвпадшня ¡нтереав Церкви 1 держави спричинили те, що в Тх 
св1домост1 1 побуп збереглися лише деяк1 фрагмента давшх язичницьких 
в1рувань. Бшьше того, останш зазнали на соб1 певного впливу не лише 
суспыьства, а й нових релшш, а тому не постають у всш своТй первозданнш 
ПОВНОТ1.

Ще одне. Послщовники неоязичництва - це люди сучасного св1ту, як1 
у своему св1тобаченн1 надто сильно вщмшн1 вщ своТх далеких предков. Рису 
ципсносп св1тогляду вони прагнуть перенести 1 на язичницью в1рування, 
скомпонувати останш в такий спос1б, щоб вони поставали як едина рел1пйна 
картина для колись вщмжних у своТх В1роспов1дних виявах репошв. Притаманна 
давшм язичникам схильшсть до ¡ндивщуальноТ ¡мпров1зацп обрядових дшств 
замшюеться конструюванням системи обов’язкових для виконання ритуал1в 
вс1ма неоязичниками. З’являеться штат професюнап1в-служител1в рел1пйного 
культу, наявне прагнення до вибудови язичницьких храм1в, укомплектування, 
а то й творения якихось „священних текст1в” тощо. З’являються також 
регюнальш 1 св1тов1 центри сучасних язичниюв з под1бним для ¡сторичних 
рел1пй штатом кер1вник1в 1 функцюнальним приписом. Якщо яюсь конкретш 
ЯЗИЧНИЦЬЮ В1рування З’ЯВЛЯЛИСЯ СТИХ1ЙНО 1 протягом пор1вняно великого 
пром1жку часу, то в неоязичницьких систем е конкретш Тх творщ 1 розпорядники, 
нав1ть визначений час Тх появи 1 трансформування.

НайбТпьше новшеств неоязичники вносить при вщтворенш свггу 
надприродного своТх пращур1в. Тут наявна певна штучшсть 1 довгльшсть. Вона 
виявляеться як у створеному деякими неоязичницькими теч1ями (переважно 
генотеТстичними) пантеош божеств, так 1 у визначенш ¡ншими (назвемо Тх 
монотеТстичними) того единого бога (тут е 1 Сварог, 1 Дажбог, 1 Перун), В1д якого 
походить 1 залежить все буття. Спостершаеться вщхщ вщ природного пщгрунтя 
язичництва, зокрема майже зникло ¡з св1ту надприродного вшанування Л1совик1в, 
Польовиюв, Домовиюв 1 т.п. В цьому виявилося те, що неоязичництво 
поширюеться переважно як мгський феномен. Село залишаеться певною М1рою 
байдужим щодо нього.

УкраТнське язичництво як самобутшй пласт рел1пйност1 нашого народу, 
незважаючи на вс1 тисячолпш потуги христаянських церков знищити його або 
охристиянити, все ж не вшйшло в небуття. Воно збер^галося в уснш народны 
традицп, в охристияшзованих обрядових формах, родинному жито тощо.

У становленш украТнського неоязичництва вщповщно до розумшня в ньому 
св1ту божеств я б виокремив три етапи:

1. Вщродження нашого язичництва як окремоТ рел1пйноТ системи, вщмшноТ 
В1д християнства й ¡нших ¡сторичних рел1пй, вщбулося в середиш минулого 
стол1ття. Велика заслуга в цьому належить професору Володимиру Шаяну (1908- 
1974), який все свое життя присвятив очищению духовно!' скарбниц! украТнщв 
В1д всього привнесеного до не! часом, поверненню Тх до свое! РщноТ В1ри. Перша 
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громада рщнов1р1в з’явилася серед украТнщв Д1аспори в Канад1 у 1981 р. В 1987 
р. учн1 i послщовники В. Шаяна видрукували зб1рку його праць „Bipa предюв 
наших”.

В УкраТну ж ¡де! вщродження РщноТ Bipn проникли лише десь 10-15 рок1в 
потому. У 1993 р. в Киев1 з’явилася перша громада УкраТнських Язичниюв 
„Православ’я”. ГГ волхвиня Зореслава (в миру - кандидат фшософських наук 
Галина Лозко), грунтуючись на текстах культово! пам’ятки украТнського 
язичництва „Велесово! Книги” (дал1 - ВК) та народних правилах морал1 уклала 
Символ Bipn та Застороги нащадкам. Основи в1ровчення УкраТнськоТ В1ри 
викладеш нею у „Волховнику” i в молитовнику „Правослов”. Рщна Bipa 
грунтуеться на язичницькому розумшш Бога як багатопроявно! сутносп, що 
реально постае у вигляд1 багатьох ¡мен бопв.

„Бог в Укра'Гнсьюй Bipi ¡манентний - пише Г. Лозко - Вш у всьому живому, bih - 
Пращур, Батько, друг, а не караючий суддя, боги й Богин1 мають свою чолов1чу i ж>ночу 
сутшсть. Людина - частника Бога. Вона може знайти в co6i божественш риси, сиди, 
таланта, мудр1сть, якщо навчиться слухати Природу i жиги в злагод1 з нею”.

В1ровчення рщнов1р1в чггко виокремлюе три сфери бутгя - Праву, Яву i Наву. 
Права постае в ньому як ушверсальний косм1чний закон, за яким 
невпорядкований стан (хаос) перетворюеться в гармошйно упорядкований 
BceceiT (Космос). В1дтак Права, .,нев1домо уложена Дажбогом” (BK 1), керуе 
Всесв1том i ритуалом. Вона визначаеться не ззовн), а ¡з само!" себе (¡з середини). 
Саме Права визначае все, включаючи i саму себе. „Навпь Д1яння Бопв 
еокремими проявами Прави, яка регулюе рух Сонця та планет, дощ, житгя 
рослин, тварин, людей” - вщзначае Волхвиня. Саме тому, як це пише Велесова 
Книга, вчення про Праву ticho пов’язане з поняття Яви i Нави: „Ява текуща, 
а творена в Прав1, Нава бо е по Т1й: до то! е Нава, i по пй е Нава, а в Прав1 ж есть 
Яв”.

Вщтак, зпдно з язичеським в1ровченням, життя Яви даеться Богами Прави, 
теля нього i перед ним е Нава (смерть, Н1що, В1чшсть), а в Прав1 е Ява (час, 
тимчасовють).

Kpyrooöir душ в цих трьох св1тах вщбуваеться под1бно до Kpyrooöiry води 
в природi. Ця триедшсть бутгя, як зазначае волхвиня Зореслава, вщображена 
в символ1чн1й ¡де! священного Дерева Життя. Його коршня, що сягають 
пщземних глибин (св1ту Нави - ceiiy Предюв) - це коршня нашого Роду. 
Стовбур i Г1лки Священного Дерева уособлюють проявлене бутгя - cbit живих 
людей (cbit Яви). Корона й листя священного Дерева е житлом володар1в вищого 
ceiiy - св1ту Прави, тобто CBiry Бопв, яю правують (керують) Всесв1том, та 
героТв, як1 загинули за св1й народ i вщ1шли до Сварога, щоб отримати нове 
втглення. При взаемодп небесно!' i земно! сил народжуеться третя - сишвська 
сила. Так у триедносп бутгя постае Рщ, зникають М1жчасов1 рамки минулого, 
тепер1шнього i майбутнього, створюючи еднгсть народу як щлого*.

Одшею з головних засад РщноТ Bipn е Bipa в божественне народження, що 
грунтуеться на легендах про кровну спорщнешсть русич1в-укра!нщв з Богами. 
Так, в „Слов1 о полку 1горев1м” говориться про русич1в як „Дажбожих внуюв”,

1 Г. Лозко, УкраИнська Bipa - Укра1нське язичництво - етшчна релшя украинцев [в:] Рел1пйна 
панорама, 2001, № 8-9, с. 99-105.
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ав1щого Бояна як „Велесового внука”. Зпдно „Велесово! книги” Боги Прави 
е „нашими Праотцями, бо ж се ми походимо вщ Дажбога i стали славними вщ 
славления бопв наших”, „боги наш1 суть велик1 родич1” (ВК 24-в та 33). Русич! 
у „Велесовш книз1” також називають синами Перуна, внуками Сварожими, 
дпъми Сонця, Сонячними родичами, синами творця. Зрозумшо, що така Bipa 
виховус горд1сть за свое походження, почуття нацюнально! пдносп й людську 
самоповагу взагаль

Як i будь-як1й ¡нш1й рел1П1, украГнському язичництву притаманний 
свггоглядний дуал1зм, проте bih у ставлены до протилежностей - добра i зла, дня 
i ноч1, вогню i води, чолов1ка i жшки - як1сно В1др1зняеться вщ витлумачення 
цього свгговими рел1пями. Язичник не наголошуе на якомусь поборюванш 
в цьому протистояны, розглядае сп1в1снування обох начал як нерозривну едысть, 
що формуе гармошю Всесв1ту. У „Велес Книз1” зокрема сказано: „Це не може 
бути ¡нод1, якщо хтось не втримався б i сказав нерозумне про Чорнобога, а ¡нший 
у радощах про Быобога” (ВК 22); „Бглобог i Чорнобог перуняться (б’ються - 
А.К.) i тим Сваргу (Небо - А.К.) тримають, аби свггу не бути повеженому” (ВК 
11а).

Головною засадою свого життя i побуту язичники вважають едысть 
природного i духовного. Тому вони не визнають чернечу аскезу, вщречення вщ 
св1ту, бо ж нехтування Т1лом призводить i до занепаду духу. „Боги не бувають 
лише добрими чи злими - пише Г. Лозко - вони завжди вщповщають на вчинки 
людей: добра поведшка завжди приносить добро, зла - шкоду”. Наприклад, 
прийшовши до nicy, язичник молиться Шсовику, приносить йому пожертву. Це 
зобов’язуе його шанувати природу i не чинити шкоди рослинам. При цьому 
молитва до Л ¡совика, як свосрщна медитащя, налаштовуе язичника на 
доброзичлив1 взаемини з Л1сом. Останне мае виявлятися в пом1ркованому 
споживанш Л1сових багатств, бережливому ставлены до nicy, бо ж безумие 
знищення природи може обернутися еколопчною катастрофою.

Bipa в потойб1чне життя людсько'! Дупл сформувалася ще в тришльському 
сусп1льств1 й закршилася в аршсью часи (десь близько другого тисячол1тгя до 
н.е.). Зпдно погляд1в язичниюв, Душа е причиною думки i життя в Т1й ¡стоп, яку 
вона одухотворюе. Вона волод1е свщомютю i волею тшесного господаря 
в минулому й тепер1шньому. Матер1ально Душа пов’язана ¡з зрачком ока, 
з пульсащею серця i легенями. Укра!нщ-рщнов1ри в^рять у безсмертя Дупл. Його 
вони пояснюють пост1йним обертанням п через cbith Прави (Боги посилають 
Душу на Землю), Яви (отримання тша), i Нави (скидання Т1ла i перехщ Дули до 
царства Предюв - на Луки Сварожь П1сля смерт1 пла - свого Богом даного одягу 
- кожна Душа знову повертаеться до Сварога. 3 врахуванням цього у рщнов1р1в 
¡снуе звичай священно'! сорочки, з якою вони здшснюють цыий ряд обрядових 
Д1ЙСТВ протягом земного життя людини.

Головним гаслом укра'Гнських рщнов1р1в е: Украша- Рщна Земля, Рщна Мова 
та Рщна Bipa. Зрозумшо, що щ ознаки етшчно! релшп можуть бути вщроджеы 
лише представниками укра'Гнського етносу, бо ж як cbitobi структури, так 
i представники ¡нших етнос1в на п теренах супц, не защкавлеы у вщродженш 
названих етычних щнностей, а вщтак вдаються до рел1пйно! уыф1кацп, творены 
чогось далекого вщ украшства.
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2. Другим етапом у розвитку укра’Тнського рщнов1рства € поява й пор1вняно 
¡нтенсивний розвиток РУНЕИри. PYHBipa - цим буквосполученням позначаеться 
одна ¡3 найбыьш поширених в Укра’Тш рщнов1рських течш, яка була заснована 
Левом Силенком у 1965 р. в укра’Тнськш fliacnopi Америки. Повна назва конфеси 
- Р1дна Укра’Тнська Нацюнальна Bipa. Як в1росповщання, вона не тотожна Рщн1й 
Bipi, оскшьки грунтуеться на ¡нших св1тоглядно-рел1пйних та обрядових засадах. 
Це й служить основою того протистояння, яке ниш спостершаеться М1ж ними.

Якщо р|днов1ри прагнуть вщродити bhtokobi язичницью форми давньоТ 
релШйносп укра’Тнщв, то рунв1ри приймають реформовану Л. Силенком на 
принципах стандарте моноте’Тстичних свггових релшш давньоукраТнську eipy. 
Якщо рщнов1рство е природною релШею, то рунв1рство е вже штучним 
релШйним витвором. Воно не мае тако!" глибоко'Т традицй’ в icTopii украТнства як 
ptUHOBipCTBO.

То ж i не дивно, що останшм часом послщовники Л. Силенка прагнуть внести 
деяк1 доповнення до свое!’ в1роповчально’Т системи, обрядових дшств з метою 
в такий cnociö включити до останшх дещо ¡з багато’Т скарбнищ давньоТ духовно!’ 
культури укра’Тнського народу.

Як рунв1ри, так i рщнов1ри вважають, що христианство е чужою eiporo для 
украТнщв, бо ж воно не добров1льно, через свщоме освоения з переконання 
проповщей MicioHepiß було прийняте !’х давшми предками, а силою нав’язане 
шляхом масового охрещення Тх князем Володимиром у 988 р. „Ti, яю 
посвятотатському глаголать, що кияни з рад1стю приймали чужу eipy, глумляться 
над пдшстю киян” - вщзначае Л. Силенко2. А оскшьки жодна чужа Bipa, як 
i чужа мати, не може замшити рщну, то укра’Тнщ мають, зрештою, повернутися 
до свое!’ витоково’Т духовности бо ж, молячись до „Бога 1зра!’лю”, вони тим самим 
В1ддають чуж1й земл1 свою духовну силу й енерпю, яка так необхщна Укра’Тш. 
Обстоюючи таку думку, рунв1ри при цьому посилаються на слова Icyca, який 
закликав евреТв: „Люби Господа Бога свого”. Свого, а не чужого!

2 Наука PidHoI Укра'1'нсько1' Национально! Bipu, Ки!в 1996, с. 37.
3 Що укра!нець повинен знати? - с. 28.

Перший Собор представниюв громад РУНВ1ри вщбувся 5-6 серпня 1972 р. 
в Ч1каго. 3 допов1ддю „Укра’Тнська Духовна Револющя” на ньому виступив Лев 
Силенко. Цей Собор затвердив Ti Закони, яю стали основою духовного та 
оргашзацшного житгя В1рних громад конфеси. Учасники Собору одноголосно 
заявили, що „ми не визнаемо жодних поганських чи непоганських бопв, тобто ми 
не е визнавцями многобожжя (пол1теТзму)”3.

Вщтак РУНВ1ра не е в прямому розумшш неоязичництвом. Лев Силенко 
заснував нову моноте’Тстичну релШю, яка одержала ним же дану назву Рщна 
Укра’Тнська Нацюнальна Bipa, а останшм часом названа деякими 
и послщовниками „Силенковою в1рою в Дажбога”. Проте з самого початку свое 
вчення Силенко називав „Рщною Bipoio” (можливо, що ця назва з’явилася 
у нього шд впливом вчення В. Шаяна). Коли ж це поняття почало повсюдно 
ширитися в fliacnopi, то воно приглянулося також i тамтешшм православним 
й греко-католицьким отцям, бо ж пщкреслювало значимють для укра’Тнства 
обстоюваних ними конфесш. Вони почали користуватися ним для позначення 
свого в1ровчення. Вщзначаючи той факт, що щ християнсью Церкви мають для 
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укра'Гнщв не рщне, а ¡ноземне походження, i що називати чуже рщним - 
аморально (до того ж, воно i не е нацюнальним), Силенко став позначати свое 
вчення абрев1атурою PYHBipa. Так з’явилася та назва Дажбожо! В1ри - Рщно’1 
УкраГ’нсько’Г НащональноТ ЕИри, яка hhhì стала загальнозначимою для не’!.

Вщповщаючи на питания, для чого укра’Гнцям потр1бна Bipa в Дажбога, 
Силенко зауважив, що в укра'Гнщв дуже низький ¡нстинкт сшльнотно’Г зрщненосп 
й самозбереження. Тому, „щоб укра’Гнщ вижили як нащональна сшльнота, Гм 
потр1бно вщбудувати силу ¡нстинкту нащонального самозбереження”. В цьому, 
на думку Л. Силенка, Тх може порятувати й оздоровити Т1льки Bipa в Дажбога.

Основи силенкового В1ровчення подаються в написанш ним книз1 пщ назвою 
„Мага Bipa”. ГГ 3mìct i структура зумовлеш подзаголовком „Сшввщношення В1ри, 
науки, фшософп i penirii”. Автор книги прагне подати icTopiio УкраГни, основних 
сфер культури и народу в контексл всесв1тнього ¡сторичного процесу, 
становления людсько’Г цившзащ’Г взагаль

Корен i свого вчення Лев Силенко знаходить ще в доб1 Тришлля, де були 
започаткован1, як bìh наголошуе, „nepnii вогнища европейськоТ цившзацп”. 
„Мага Bipi” стверджуе, що „на берегах Священного Дншра оформився тип БшоГ 
Людини, ГТ образ, и мова. Тут самоутвердилася хл1боробська Тришльська 
культура”. Саме тут i з’явилися nepnii розумшня Бога.

Обстоюючи щею походження 61лоТ раси ¡ндоевропейщв з кореня, який 
складало населения Ор1яни-ПраукраТни, i виводячи першооснови рел1пйних 
понять i bcì моноте'Гстичш peniriT з В1рувань древшх предюв укра'Гнщв-ор1ян 
i створено! ними фшософп „Вед”, Силенко водночас наголошуе на тому, що 
основною причиною ¡сторично’Г трагедп укра’Гнства, яка призвела до негативного 
балансу у його вщносинах з ¡ншими, зокрема сусщшми етносами, до порушення 
природного розвитку суспшьства наших предюв, було прийняття народом 
УкраТни-Руси насильницьким шляхом нав’язаного йому князем Володимиром 
В1зант1йського християнства. Останне пщ1рвало духовш сили укра’Гнщв, знищило 
високу, cbìtoboì ваги Тхню давню культуру, заедало нищ1вного удару по 
укра!нськ1й державность

Bei незгоди на ¡сторичному шляху укра’Гнського народу Лев Силенко вбачае 
в тому, що bìh втратив свою рщну eipy, пщпорядкувався чужим рел1пйним 
авторитетам. Христианство не об’еднало укра'Гнщв на боротьбу з монголо- 
-татарською навалою, не стало духовним стрижнем протистояння нашого етносу 
агресивним i ворожим експанаям сусщшх держав, зокрема Московп i Полыщ.

На думку Л. Силенка, цей несприятливий для нашого народу розвиток 
¡сторичного процесу може зупинити лише УкраТнська Духовна Револющя, яка 
призведе до утвердження в Украпп Рщно’Г В1ри. „УкраТнська Духовна Революц1я 
- пише bìh в »Mara Bipi« - ознаменовуе вщхщ Укра’Гнського народу вщ 
жертовниюв чужов1р’я (вщ юдейськоТ секта, тобто вщ християшзму греко- 
римськоТ ¡нтерпретащТ, вщ комушзму московськоТ ¡мперсько! ¡нтерпретащТ). 
УкраТнська Духовна Револющя йде, як сонячне евггання, пщ прапором Рщно’Г 
Укра'ГнськоГ НащональноТ В1ри”4. Для п зд1йснення укра'Гнщ не повинш 
ор1ентуватися на Свропу чи 1нд1ю, а лише сам1 на себе, бо ж там, де е Укра’Гна, 
саме й знаходиться центр Планета. „Нам, укра’Гнцям, вистачае свого розуму 

4 Мага Bipa, с. 925.
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1 свое!' душ1, щоб ми були теориями своТх духовних щнностей, самобуппх 
1 св1тлих як Сонце”.

Засновуючи монотеГстичну рел1пю, Л. Силенко змушений був значну увагу 
придкпити св1тоглядним питаниям, зокрема таким, як створення 1 бутгя свпу, 
М1сце людини у ньому, а також проблемам формування обрядово-культовоТ 
сфери та ¡н. Його погляди не позбавлеш орипнальносп, хоча й не 
е невразливими. Насамперед слщ чётко усв1домити, що вчення РУНВ1ри не 
е в повному розум1нн1 неоязичництвом, як це часто ще про нього пишуть, 
ототожнюючи рунв1р1в з р1днов1рами. В останн1х с багато опов1дань про 
численних бопв 1 нашвбопв. 1х м1фолопя полггеТстична. У рунв1р1в с лише один 
бог з ¡м’ям Дажбог. 3 нього шхто не робить ¡кони чи ¡дол1в, щоб 1й поклонятися, 
не скпадае оповщ1 про якесь його земне житгя, як це мае М1сце в Б1блп.

Будучи р1зновидом монотеГстично1 рел1гп, РУНВ1ра дае насамперед свое 
розумшня Бога. Останнш в не!’ постае як В1чшсть 1 безмежшсть. .Дажбоже мш, - 
читаемо в „Мага В1р1”. - Ти е в усьому 1 все е в Тоб1, 1 Правда живе в Тоб1, як 
серце в тип, 1 Безмежшсть живе в Тоб1, як Свп у В1чносп. Ти - Душа дупл 
всюдисущого 1 завждисущого житгя, Дажбоже М1й!”5, Лев Силенко вчить, що 
Свп - у Богов1, а Бог - у Свт. „Свп не родився - Св1т В1чно був, е 1 В1чно буде 
Свпом. Дажбог - енерпя св1ту В1чна, незнищима, всюдисуща”.

5 Мага Bipa, 52: 2, 5.
6 Святе вчення Пророка й Вчителя Лева Силенка, Ор1яна 1995, с. 155.

Слово ,Дажбог” складаеться з двох санскритських сл1в: „Да”, що означае 
„дата”, ;>цаючий”, „датель”, 1 „ба”, що значить „буття”. Вщтак, Дажбог - це 
датель буття, житгя. Дажбог - Свщомють (самоволод1юча сила) Св1ту. Дажбожа 
сила - „В1чна незнищима енерпя, першооснова несвщомого 1 свщомого буття”. 
Ця сила Д1€ всюди, у вс1х галактиках 1 метагалактиках, в меш 1 тоб1. Без не!' не 
було б житгя на Земл1, а сама вона також народжена Дажбогом. 11 ество мае 
божественне походження.

В працях Л. Силенка можна знайти величезну кыьюсть еппет1в 
1 характеристик, якими В1н надшяе Дажбога. Вш е водночас Любов 1 Правда, 
Воля 1 Д1я. Разом з там .Дажбог - це Св1тло, без Св1тла немае життя. Ми 
прийшли з Свила 1 вщходимо у Свило”6.

Силенко вважае питания створення Св1ту кимсь взагал1 некоректним. Легенди 
про це, як вш зауважуе, е у „Ведах” 1 ,,Б1бл1Г’. Але Свп В1чно був Свпом. Проте 
водночас без Дажбога Свп не може бути Свпом. Всюдисутшсть Дажбога 
проявляеться, на думку Силенка, у вщчутп кожною людиною його наявносп 
в своТй дупл, у бутп свого серця, в суп свого ества. Багатопроявлешсть Дажбога 
вбачаеться в тому, що В1н водночас Д1е як жшоча суть в жшочому свт 1 як 
чолов1ча - в чолов1чому, а також в тому, що його Д1я водночас вщноситься як до 
тваринного, так 1 до рослинного свтв.

Силенко неодноразово наголошуе на тому, що Бог е один. Водночас кожний 
конкретний народ мае право називати 1 розумпи його по-своему й визнавати при 
цьому таке право за ¡ншими народами.

„Бог - справедливий Господь, - вщзначае Силенко. - В1н кожному народов! дав право 
мати свою В1ру, свое розумшня Бога, свою культуру (обрядшсть), свою мораль 
(звичасв!сть). Н1який народ не мае права своею св1дом1стю поневолювати св1дом1сть 
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¡ншого народу, силою вогню, меча, вмовляння навертати його на шлях ¡ноземно! 
духовносп”.

Будучи нацюнальною рел^пею, РУНВ1ра не призначена на експорт. 1й не 
притаманна ворожють щодо ¡нших рел1пй 1 В1руючих. Вона може з ними вшьно 
1 толерантно сшвюнувати.

РУНВ1ра утверджуе активний спос1б життя. „Щастя не падас з неба, людина - 
його творець”, - зауважуе Силенко. Щасливим житгям живе та людина, яка мае 
пост1йн1 клопоти 1 справи, волю й бажання Тх перемагати. Життя - це праця, 
а праця - це щастя, яке дае можливють людиш показати своТ зд1бност1. Саме 
вартюна праця робить людину значимою. РУНВ1ровське вчення наголошуе на 
тому, що, живучи на Земл1, людина мае думати про земне. „Коли пщеш на Небо, 
будеш думати про небесне. Ще Н1хто з померлих не повернувся з Неба на Землю 
1 не розказав, як там е”, - вщзначае Вчитель.

Тому, як це слушно вважае Лев Силенко, працюючи на свою мету, людина 
продовжуе цим св1й В1к, бо ж „Т1льки там е життя, де е творча Д1я”. Згщно ¡з 
силенювським вченням, безд1яльн1 люди сам1 себе позбавляють св1тлого кола 
життедайноГ радость „Красиво прожив роки той, хто у пращ в1дчув приемшсть 
1 натхнення”. Ц1 рунв1р1вськ1 принципи морал! явно дисонують ¡з б1бл1йним 
вченням про суетшсть земного життя 1 молитовне очжування якогось раю на 
неб1, якого, як сказав Тарас Шевченко, „немае, немае”.

Лева Силенка хвилювало явно приспане християнством рабське життя 
украшця. В1н пише:

„Брате, коли ти сам в соб1 переможеш раба, сам себе гпзнаеш, оргашзуеш, тод1 тебе 
Н1хто не переможе! Перемогти в соб1 рабське Я 1 розвинути в соб1 якосп В1льно! людини, 
о, яка це могутня Перемога! Але вшьна людина - це не вщьний бунтар, самолюб-свавшьник, 
який свое збунтоване Я ставить понад все. В1льна людина с та, яка збагачена вищими 
жаданнями. 3 В1льно!' духовностт родиться В1льна людна”7.

7 /нтерв ‘ю Лева Силенка [в:] УкраУна, 1994, № 7.

Зпдно з вченням Силенка, спочилий сповщник РУНВ1ри вщходить у В1чшсть 
народного Сства - Царство Духа Предюв Рщних. Саме в ньому закодоване 
Минуле, Сучасне 1 Майбутне Народу УкраТни-Руси. Але людина не смертна. Г1 
доля чимось нагадуе долю пшеничного зерна, яке, потрапивши в землю, не 
вмирае, а продовжуе жити в новому колосковь А позаяк всяке Т1ло (свщоме чи 
несвщоме) пщпадае пщ Д1ю цього закону змши, такого перетворення, щоб знову 
жити, то смерп, власне, немае, а старють людини е часом п повно! зриюсть 
„Народження дитини - це оновлення старого Т1ла. А тому Т1ло внука мае Т1 
притаманност1, що й лло дща, який вщшшов у Царство Духа Предюв Рщних”, - 
наголошуе Лев Силенко.

Саме такий хщ мислення дозволив Вчителю заявити: „Предки передали нам 
свою вроду, свою вдачу, мову 1 в1ру, притаманносп ген сво'Гх. У Сств1, яке 
формувалось 280 поколшь на берегах р1к УкраТни-Руси (вщ Трипшля 
починаючи), сьогодш живе наше Сство - суть нашого »Я«”. Ми, на думку 
Л. Силенка, е нашими Предками, а наии Предки - це Ми.

Обстоюючи думку про двохразове народження людини - плесне 1 духовне, 
РУНВ1ри наголошують на тому, що життев1 усп1хи людини залежать насамперед 
вщ правильност! п духовного становления. Важливу роль в цьому покликан! 
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в1Д1грати вт1лен1 кожним рунвютом у свое щодення об'явлею Силенком Cîm 
Закошв Правильного Життя. Ц1 Закони включають: 1. Правильне мислення 
(Воля, Мета, В1двага). 2. Правильне хотшня (Любов, Справедливють, 
Посл1довн1сть). 3. Правильне виконання (В1дпов1дальн1сть, Точнють, 
Дисциплша). 4. Правильне ставлення до себе (Повнощнне „Я”, Незалежне ,^Я”, 
Узгоджене „Я”). 5. Правильне харчування (Яюсна пожива, Нацюнальне вариво, 
Обрядшсть). 6. Правильну любое (Сшвпереживання i Жертвеншсть, Ненависть 
i Ощадшсть, Душевна краса i BipHicTb). 7. Правильну Bips (Природне 
УУ народження, Блаженне розумшня, Правильне призначення).

Ochobhî принципи свого в1ровчення Лев Силенко в афористичнш форм1 
передав у викладених ним в „Мага Bipi” амнадцяти Заповщях, а саме: 1. Розум1й 
i люби Бога по-р1дному. 2. Не поклоняйся чужоземним понятгям Бога.
3. Самовдосконалюй розум, душу i т1по. 4. Bip у себе. 5. Люби родич1в своТх. 
6. Виховуй Д1тей своУх у дус1 Р1дноУ Bipn. 7. Шануй духовнють Предюв своУх. 
8. Шануй свята Р1дноУ В1ри. 9. Не самозабувайся на чужинк 10. Не обмовляй. 
И. Живи для добра Вггчизни. 12. Будь правдивим свщком. 13. Обороняй своУ 
скарби i не привласнюй чуж1. 14. Не люби воропв народу твого. Не будь рабом. 
15. Не лишай у 61Д1 приятеля твого. 16. Не знев1рюйся. 17. Люби Д1тей свого 
i чужого народ1в.

Зпдно ¡3 силенювським вченням, eci В1ри, яю навчають людину любити ¡ншу 
людину, В1рити в Бога, е правдивими, хоч i по-своему. Тому hîxto не повинен Ух 
пересл1дувати.

„Немае в1ри кращоУ чи пршоУ... №яка aipa не впала з неба, - вчить Л. Силенко. - У Bipi 
(початковй) чи високорозвинупй) закодована вдача та icropia духовного розвитку народу. 
I пророк, який проголошуе заповщ1 Бож1, втыюс в coôi притаманш його народу гени”8.

8 Лев Силенко, Станьмо арх/текторами свого щастя [в:] Голос УкраУни, 1992, 27 травня.
9 Там само.

На питания: ким украУнець повинен бути? Звучить вщповщь:
„УкраУнець повинен бути украУнцем. Так само, як еврей - евреем, японець - японцем, 

а ¡ндюць - ¡нд1йцем. Коли житимемо по Bipi, то матимемо св1й украУнський шлях життя 
i спасшня. Самонародиться в душ1 наций незалежне нацюнальне »Я«”9.

В „Мага Bipi” говориться, що ми, украУнщ, повинш бути самими собою, а не 
безликим населениям без почуття нацюнальноУ пдностк „Маемо бути нашею, 
а не зденацюнал1зованою юрбою”. СвреУ, щоб бути самими собою, не сприйняли 
реформовану i пщкинуту Ум 1сусом Христом Ух же peniriro, „вщкинули 
реформування ним В1ри МойсеевоУ”. Вони навпь погодилися на страту його за 
це. А це тому, що мудр1 евреУ hïtko усвщомили, що коли визнають науку Icyca 
Христа, то Н1коли не стануть вшьним народом.

Свое покликання рунв1ри вбачають не в зневажаню якоУсь ¡з наявних 
в УкраУш penirifi, а в тому, щоб довести украУнцям, що вони не е якимсь пршим, 
юж ¡Hini, народом. „Ф1лософ1ею рабства” називае Силенко твердження, що без 
чужоУ, запозиченоУ вщ ¡нших народ1в В1ри вони не можуть бути В1руючими.

„Я В1рю, що для УкраУнщв розум украУнський е вистачаючим, - пише bih. -1 склад душ1 
украУнськоУ багатий емощями, енерпсю, благородством. Головне - збагнути: щоб МИ були
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МИ, нам потр1бна нова ф1лософ1я життя. Ми повинш по-новому ставитися до себе й до
• * ,»10сусщш .

Зпдно ¡з силенювським вченням цЫсна духовна суть народу ¡снуе лише тод1, 
коли вщсутне розмежування нацюнального i релшшного. Украшською любов’ю 
треба i можна любити Украшу, наголошуе Вчитель, а не греко-католицькою чи 
греко-православною. Чим вища нацюнальна св1дом1сть, тим тяжче народ 
¡ноземними рел1пями роз’еднати, знесилити, протиставити.

Проте, розглядаючи РУНВ1ру як единов1рний шлях украТнщв до самого себе, 
свого нацюнального Я, Силенко змиряеться з тим, що в Украпп християнство 
е i буде, бо ж е i будуть люди, розум i душу яких воно повшстю задовольняе. Але 
це задоволення вщбуваеться своерщно. Адже украТнш, як це зауважуе Силенко 
в „Мага Bipi”, е християнами тшьки за назвою.

„За складом же своеТ психши вони були i завжди будуть р1днов1рами (життерадюними, 
розсшваними детьми MaTepi-Природи). УкраТнш залюблеш в Природу, обожнюють ТТ i до 
ТТ явищ ставляться як до добродив”10 11.

10 Святе вчення. Силенкова βίρα в Дажбога, с. 236.
11 Там само, с. 113.
12 Самобутня Украша, 1988, № 263-264, с. 229.
11 Лев Силенко, Станьмо архитекторами свого щастя [в:] Голос УкраТни, 1992, 27 травня.

Рунв1ри вшановують лише образ Батька Оря i MaTepi Лель. „Haiui 
Родоначальники - Тато Орь i Мати Лель - започаткували Першу епоху 
ТрипыьськоТ хл1боробськоТ' культури i цивинзацп, - пише часопис „Самобутня 
УкраТ'на”, - i це було на територп УкраТни 6500 рок1в тому. Символ1зуючи це, на 
образ1 Мами Лель бгля ТТ CTin стоять колоски, а б1ля Тата Оря стоТть первоплуг. 
Орь був першим орачем (Орем). Звщси - ор1яни, Ор1яна”. Вщтак Л. Силенко 
„вщнайшов нам рщних Родоначальнике i тепер ми не будемо йти на ложе 
Авраама”12. Емблемою РУНВ1ри е тризуб (або трисутгя) в обрамлены сонячного 
промшня. Але святе знамено Дажбоже Л. Силенко називас не Тризубом, 
а Трисуттям. А це тому, що, зпдно ¡з свггоглядом наших Предюв, у свт Людини 
Д1ють три Головы Cyri: Яв - cbit явний, матер1альний; Нав - cbit не явний, 
духовний; Прав - cbit правил матер1ального i духовного житгя. Щоб Людина 
була успешною, гармоыйною у своему житп, вона повинна жити так, щоб М1ж 
Тыом i Духом була керована певними Правилами узгоджеысть.

Трисутгя було божественним знаменом у трипшьщв, що засвщчують чисельы 
археолопчы знахщки.

„В щй емблем! говорить Лев Силенко, - вплений запов1т наших предк1в, який мае 
немеркнучий зм1ст: розумними правилами (законами) самовдосконалюй духовну i плесну 
силу - i переможеш сили темряви й сам ощасливишся добром”11.

Трисутгя як знамено Дажбоже е обов’язковою напежыстю Святинь РУНВ1ри. 
Воно знаменуе Точысть, Порядок, Оргаызоваысть, духовну самодисциплжу 
i Три основи - Яв (матер1альний cbit), Нав (духовний cbit) i Прав (Правила 
¡снування духовного i матер1ального свтв).

Обряди РУНВ1ри просякнуп нацюнапьним духом. Проводячи богослужшня, 
рунтати згадують Прабатька украТнського народу Ар1я, Заратустру, Анахараса, 
Таргггая, Будду, Атплу, Олега Binjoro, князя Святослава 1горевича, його сина 
Ярополка, Данила Галицького, козацтво, гетьмаыв, С1чових стршьщв, воТыв 
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УПА, а також видатних Д1яч1в украТнського духу - Г. Сковороду, Т. Шевченка, 
Л. Украшку, I. Франка, Ю. Шаргея (Кондратюка) та С. Корольова. Пщ час 
проведения ритуалш, поряд з молитвами Дажбогу, пмнами-прославляннями 
його, звучать популярш укражсью народш П1сн1 та думи, В1рш1 Т. Шевченка та 
1нших знаних в Укра!'н1 поет1в.

РУНШра виступае за переосмислення побутуючих серед украшщв колядок, 
щедр1вок, веснянок, осюльки вони мають лише рщну форму, а змют у них - 
чужий.

„У них славиться В|фли€М, Срусалим, Йордан, звеличусться чужа духовна культура, - 
зазначас Л. Силенко. - Тому !м треба повернути наш зм1ст - славления Природи УкраУни, 
во'1Н1в-богатир1в хл1боробства”.
Особливютю РУНВ1ри е те, що вона прагне постати як сучасна релНя. Вона 

не повертае сво!‘х В1рних до час1в дохристиянських, назад до багатобожжя та 
¡долопоклонства. Проте, вщзначимо тут це, в шй водночас виявлена 
шанобливють щодо пол1те1стично‘1 В1ри наших Предюв, 1хн1х божеств, названих 
р1зними ¡менами 1 надшених р1зними обов’язками. „Н1хто не мае права ¡х чшати. 
Многобожжя було шляхом Тхнього духовного житгя”, - зауважуе Л. Силенко.

Але оскшьки р1вень рел1пйних понять залежить В1д духовного розвитку 
людини, то е свята та’Гна, зпдно яко!’ „дщ 1 бабуся хочуть, щоб ¡хн1 внуки були 
кращими, як вони, були багатшими, як вони. Умши покращувати, 
вдосконалювати, збагачувати д1Д1вськ1 звичаТ, двдвський р1вень духовносп”. 
Саме цим, за переконання Л. Силенка, й була зумовлена необх1дн1сть „в ¡м’я 
спасшня Потомюв провести реформування Шри наших Предюв й дати зв1щення 
В1ри в единосущого Господа з ¡м’ям Дажбог”.

Заперечуючи тим, хто розглядае Дажбожу ЕНру як вигадку, Силенко 
вщповщае, що „нещасним е той народ, який сам не здатний шчого видумати, 
винайти, придумати, а вщтак користуеться чужими вигадками”. Велик1 вчител! 
Конфуцш, Заратустра, Будда, Христос видумали сво! вчення, але ж це шскшьки 
не применшуе Ух значимють, оскшьки цими видумками вони збагатили духовне 
житгя людства.

Але повторимося тут ще раз. Уважне вивчення в1ровчення 1 обрядово'Г 
практики РУНВ1ри засвщчуе те, що вщ В1ри Предюв в Н1й залишилося лише ¡м’я 
Бога - Дажбог. Решта - це витв1р духовного вчителя конфесп Лева Силенка. 
Тому немае якихось пщстав вщносити РУНВ1ру до язичництва чи 
неоязичництва. На I Собор1 ще'1 ново!', як для украшщв, релшп у 1972 р. було 
однозначно заявлено, що рунв1р „не визнае жодних поганських бопв...”. 
Ставлення Вчителя до християнства войовничо негативне 1 за стилем (та 
й зм1стом) подеколи дещо нагадуе атеГстичну критику його.

РУНВ1ра ¡стотно В1др1зняеться й В1д християнства. На вщм1ну В1д 
антропоморфвованого Бога християнства, якого шбито шхто не бачив 1 вш, 
зпдно з Б1бл1ею, тгпьки „е”, а в оповщях Старого Зав1ту ходить по Саду Едема 
в пошуках Адама, вступае в людськ1 вщносини ¡з земними людьми, Дажбог 
е безособистшсним, не постае в рол1 творця свпу, бо ж останнш „В1чно був, 
е 1 буде”.

Рунв1ри не мають понятгя месп, спасителя, яке е основним у християнствь 
„Спасай себе без допомоги спасителя. Визволяй себе без допомоги визволителя. 
Зв1льняйся В1Д гр1Х1в без гр1ховщпустителя”, - закликае Лев Силенко. РУНВ1ра 
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також не сприймае християнський принцип всезагальноУ любов1, в т.ч. й до 
ворога. „Тыьки той bmic любити, хто BMie ненавидпи”, - пише Л. Силенко 
в „Мага Bipi”. „Любов стае негцастям, коли вона не рожденна ненавистю”.

У вченн1 pyHBipiß немае чогось такого, що нагадувало б ¡деУ християнського 
милосердя i всепрощения. „Вороги народу твого - тво’1 особист1 вороги, - вчить 
„Мага Bipa”. - Вороги твого ворога - тво’1 приятель Друз1 твого ворога - твоТ 
вороги. Приятел1 твоУх приятел1в - твоТ приятел1”. Вщтак не любити сл1д тих, хто 
коТть злочин, а ненавидгги Ух.

На вщм1ну вщ христианства, яке постшно повчае не любити свгг, закликае 
принижувати свое Его, бо ж гординя - rpix, рунв1рство утверджуе „повнощнне 
Я”, „незапежне Я”, „творче Я” людини. Силенко вчить не самопринижуватися, 
а самоощасливлюватися, самовдосконалюватися. Вчитель закликае до 
самовпевненосп, не тддаватися в ¡м’я Дажбога яюйсь аскез1, а зростати духовно 
й ф1зично, вщдаючи Bei своУ сили i вмшня рщн1й земл1 i рщному народу. „Живеш 
на Земл1 - думай про неУ, покращуй п i вдосконалюй себе”. В1дтак, зпдно 
з РУНВ1рою, Н1чого над1ятися на якесь щасливе життя на неб1, бо „там немае чим 
дихати i В1д холоду все ледеше”, i не треба спод1ватися на якесь чудо, а жити на 
Земл1 землею, не вщмовлятися в ¡м’я якогось позанацюнального чи 
¡нонацюнапьного бога вщ свого рщного, нацюнального.

Любов до Дажбога у pyHBipie ототожнюеться з любов’ю до власного народу, 
його icTopii i культури, з любов’ю до власноУ нацюнапьноУ незалежность Ця 
любов мае виявлятися не в голому прославлянш Дажбога, а в активному 
збереженн! i розвитку духовних та природних скарб1в УкраУни.

Уважне вивчення в1ровчення, обрядово! практики i способу життя 
посл1довник1в Рщно’У УкраУнськоУ НацюнапьноУ Bipn дае пщставу для 
виокремлення таких особливостей uie'i конфесп:

1. Моноте!’стичн1сть, особливютю яко! е рафшований панте’Узм. Дажбог, за 
Силенком, е промислителем, а не творцем, хоч ¡м’я його й перекладаеться 
„Датель буття”. Оскьльки cbit В1чний, то для Бога в ньому залишаеться мюце 
Енергп, Св1тла. Bih - Всюдисущий, бо ж його можна бачити в зорях небесних, 
в променях Сонця, у пелюстщ квпки, у шепоп золотоколосих нив, у непорочнш 
природ1 планета Земля та ¡н. В цьому багатосл1в’У характеристик ¡нколи тяжко 
зрозум1ти i власне виокремити те, що ж е Дажбогом, а що просто обожненням 
в розум1нн1 возвеличения й славления. Зауважу, що ¡з вчення Силенка вийшов 
зрештою не абсолютний монотеТзм, на чому bih постшно наголошуе, 
а абсолютний панте’Узм.

2. Штучнють, певна умоглядшсть у визначенш догматично!’ системи 
i культово!’ практики. Це деякою м1рою визнае сам Вчитель у своУй „Мага Bipi”. 
„Bipn в свгп немае, - пише Л. Силенко, - а коли е, то лише та, яку та сам 
створив. Це - твоя Дитана. Вщважш i розумш люди В1ри не шукають. Вони сам1 
ГУ творять”. Наголошуючи на тому, що РУНВ1ра - це по-новому осмислена, 
реформована Bipa батьюв, Силенко цим шчого не сказав, оскшьки вщ В1ри 
останшх в його вченш збереглося лише ¡м’я одного з язичницьких божеств - 
Дажбога, а решта його реформувань йде на грунт1 дещо почншому сказано!’ 
¡удео-християнськоУ традицп’, часто з простою або ж опосередкованою замшою 
„¡кс” на „¡грек”.
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3. Кеносистичшсть, виявом чого е прагнення утвердити думку про 
богоданшсть Лева Силенка i його сакрально визначену мклю в дол1 украТнства.

4. Авторитаршсть, яка виражаеться в прагненнях фундатора РУНВ1ри 
перетворити п сповщниюв в безапеляцшних рецип1ент1в його вчення 
i мехашчних виконавщв визначених ним форм проведения обряд1в тощо. Ця риса 
виражаеться також у прагненш Л. Силенка виокремити себе як кер1вника (на 
зразок культу царя) ¡з оточення звичайних людей, холоп1в-гречкоспв, однооабно 
приймати, призначувати чи зм1щувати, як в fliacnopi, так i в УкраТш, того або 
¡ншого кер1вника управлшських структур pyHBipiB (нав1ть демократично 
обраного сп1льнотою).

5. Мес1анськ1сть, яка подеколи межуе з образою тих украТнц1в, як1 сповщують 
¡ншу, а не Дажбожу eipy, бо ж наголошуеться, що лише остання може 
сформувати в украТнц1в нацюнальну самосвщомють, стати засобом утвердження 
нащонального суверенитету УкраТни, а украТнець за народженням поза цим не 
зможе стати украинцем за духом, за своею св1дом1стю.

6. Фантаз1йн1сть, яка виражаеться в зрозумших для кожного украТнця 
прагненнях Лева Силенка безапеляцшно вивести icTopiio украТнства ¡з 
ТрипшьськоТ доби, приписати Тх давшм св1тосприйняттям такий хщ мислення, 
який би зрештою шдтвердив сформоваш ним основи ДажбожоТ В1ри.

7. Нацюнальшстшсть, яка виражаеться не лльки у вщстоюванш РУНВщи як 
едино? нацюнальноТ penirii украТнщв, а й у ставленю до ¡нших в УкраТш сущих 
penirifi як чужоземних i шкщливих для дол1 украТнського народу. Вчення 
Л.Силенка постае не як установка на те, як людина мае налагоджувати сво’Т 
вщносини з Богом, а як обгрунтування необхщносп кожному народу мати свое, 
нацюнальне бачення його.

8. Толерантшсть, яка обгрунтовуеться тим, що Bei з ¡снуючих penirifi е всього- 
на-всього нацюнальним осягненням р1зними етносами единосущого Бога, 
а вщтак мають право на таке ж ¡снування як i УкраТнська Нацюнальна Bipa, але 
все таки в межах сво'Тх держав, своТх народ1в.

Незважаючи на загалом конструктивы засади в1ровчення РУНВ1ри, яю 
приваблюють насамперед своею загальнолюдсьюстю i яю практично 
характеризую™» Bei peniriT, рунв1рство важко приживаеться в УкраТш. Причини 
цього pi3Hi. Пов’язаш вони не лише 13 вченням Лева Силенка, його 
особливостями та надм1рною заетшзащею.

Вщпорною силою щодо РУНВ1ри виступае: i сформована В1ками в Украпи 
православна penirifiHa традищя, що всыяко протид^е Тй; i подекуди, всупереч 
принципам свободи в1ровизнань, активна протид1я поширенню РУНВщи з боку 
м1Сцево'Т влади й християнських церков; i духовна зденацюнал1защя значноТ 
частини украТнщв; i закордонне походження течп; i Ti чвари, як1 переповнюють 
десь до п’яти всеукраТнських центр1в цього руху. Вщзначимо й те, що 
послщовники конфесп надто пасивш у пропаганд! вчення Л.Силенка. Не 
помилюся, якщо скажу, що в поширенш його спостер1гаеться повна стих1я.

Динамку росту РУНЕИри в УкраТш вщображають таю цифри офщшно 
заф1ксованих Держкомом penirifi УкраТни дпочих ГТ громад у вщповщних роках: 
1991 р.-З; 1992 р. - 16; 1993 р. - 17; 1994 р.-29; 1995 р.-ЗЗ; 1996 р.-31; 1997 
р. - 37; 1998 р. - 43; 1999 р. - 53; 2000 р. - 51; 2001р. - 54. Зпдно ¡нформацп за 
2002 р. в УкраТш Д1яло 48 громад РУНВ1ри, 6 - громад Священно? Ради 
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Об’еднання сишв i дочок У краУн и рщно’У украУнськоУ В1ри, 13 - Собору РщноУ 
украУнськоУ В1ри, 4 - украУнських язичниюв (рщнов1р1в), 4 - незалежних громад 
Р1дно’1 В1ри, 4 - давньослов’янсыа рел1пйн1 громади та ¡н. Зареестровано також 
Слов’янський ведичний рух „Хора-Хорс”.

Проте сама по co6i ця арифметика ще шчого не говорить. На В1дм1ну В1д 
громад християнських теч1й, станищ piflHoeipie i рунвюпв нечисельш, подеколи 
- одна-дв1 ciM’T. Деяю з них значаться за першою своею реестращею, хоча 
насправд1, як рел1пйн1 об’еднання, вже й не ¡снують. Подеколи вони поставали 
не як рел1пйна громада, a CKopime як своерщний ¡сторико-етнограф1чний гурток, 
зор1ентований на вщтворення давньоУ, правда, дещо модерн1зовано'1, релшшносп 
украУнства. Вщзначимо тут також i те, що не прийняло РУНЕИру село, хоч, 
здавапося б, вона мала б знайти там бшьше своТх послщовниюв, шж в micti.

В М1стах до РУНВ1ри потягнулася нащонально ор1ентована ¡нтелшенщя, яка 
сприймае п переважно не як рел1пйну систему, а як об’еднання В1рних за 
нащональним ¡нтересом. 1нтел1генц1ю приваблюе в PYHBipi п нащональний дух, 
В1дродження прадавшх пласпв нашоТ icTopii’, ¡дея мес1анськоУ poni УкраТни 
у свт, прагнення забезпечити украУнству право на окреме Miene в духовному 
житп людства, заглиблення украУнства у св1тову icTopiio. Тому й чуються ¡з 
Спршг Глену застереження, що „РУНВ1ра - не парт1я. РУНВ1ра - рел1пя”.

Але pyHßipcTBo в УкраУш не е оргашзацшно единим. Розколи i протир1ччя 
в pyci рунв1рства в УкраУш з кожним роком наростали i наростають.

Нин1 важко назвати не Т1льки точну цифру послщовниюв РУНВ1ри в УкраУш, 
а й взагал1 юльюсть 1У громад, визначитися в тому, як1 громади стоять на позищях 
силенюянства, а як1 ¡снують просто як громади РУНВ1ри, з якими ¡з них 
пщтримуе зв’язок Лев Силенко, а як1 вщлучив з числа своУх послщовниюв. 
Важко також ниш сказати, сюльки в УкраУш ¡снуе центр1в РУНВ1ри i в якому 
вщношенш вони знаходяться з Левом Силенком, з одного боку, i з Святинею 
Ор1яни, з другого.

Подальший розвиток рунв1рства-неоязичництва в УкраУш виявився у двох 
формах. 3 одного боку, бачимо прагнення зняти рщнов1рство i рунв1рство 
в якомусь синкретичному поеднанш В1роповчальних засад Ух, а з другого - 
прагнення утворити якусь оргашзащйну структуру, що поеднувала б eci 
рщнов1ровськ1 рухи, але водночас запищала право кожного з них на 
самовираження.

28-29 жовтня 2000 р. у Вшнищ одинадцять рунв1рських громад утворили 
Собор РщноУ УкраУнськоУ В1ри, прийнявши на Установчому з’Узд1 Собору Статут 
цього нового рел1пйного об’еднання, його Символ В1ри i символ1ку. Собором 
було обране свое Духовне Управлшня. Головою останнього став священик Opifi 
(Олег Безверхий). Саме цей Собор започаткував третш етап у розвитку 
рщнов1рства в УкраУш, Вш постав як той синтез з вщомого гегел1вського закону 
Д1апектики про заперечення заперечення.

Якщо своУми Пророками Собор РУВ вважае Тараса Шевченка, Лесю УкраУнку 
та Василя Стуса, то Духовними Вчителями - В. Шаяна, Л. Силенка, 
Μ. Шкавритко, Ю. Л1сового, Я. Орюна та С. Кокряцького. Основи в1ровчення 
новоствореного Собору РщноУ В1ри його духовний лщер Олег Безверхий подав 
у видрукувашй ним у Вшнищ ще в 1996 рощ книз1 „Рщна Bipa”. На вщмшу вщ 
язичницького пол1теУстичного бачення, яке подае В. Шаян в своУй „Bipa предюв 
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наших” чи волхвиня укра’Тнських неоязичниюв Г. Лозко у сво’Тх чисельних 
виданнях, зокрема в редагованому нею часопис1 „Сварог”, в працях 
О. Безверхого обстоюеться В1ра в Сдиного Бога гнд ¡м’ям Дажбог, 
обгрунтовуеться можливють мистичного гпзнання людиною Бога 1 Духовного 
Св1ту, описано рел1пйну реальюсть, розглянуто ¡ерарх1ю Духовних Сил, будову 
та закони Духовного Свггу. Викладеш в книз1 О. Безверхого Запов1Д1 Р1дно'1 В1ри 
включають в1рн1сть Дажбогу й Украпп. В цьому вчення Собору РУВ сшвпадае 
з рунв1рством. Земне життя в ньому постае як випробування, коли не можна 
жити одним днем, жити, не В1дпов1даючи за сво’Т вчинки й безвщповщально 
порушувати моралью правила Рщно’Т В1ри. Останш включають заборону на 
нечисл думки, несправедливо завдавання болю ближньому, обман його. 
Навпаки, ближньому сл1д допомагати 1 водночас постшно вдосконалювати свое 
лло й дух.

Якщо украТнських язичниюв, зокрема Галину Лозко, Олег Безверхий 
звинувачуе в розумшш Духовних Сил як фантазп, то рунв1рство В1н критикуе за 
„матер1ал1зм на практищ”, бо ж, визнаючи ¡снування духовно!’ реальное™, вони 
дп Дажбож1 розглядають як матер1альн1, заперечують можливють якихось 
стосунюв людини з Богом, необх1дн1сть откування людиною посмертним 
¡снуванням свое!’ дупл, утверджують матер1альн1 щнносп та культ земного 
життя.

О. Безверхий вважае, що як язичники, так 1 силенюяни мають матер1ал1стичне 
за своею суттю вчення, в той час як рщнов1рство Укра’Тни потребуе створення 
свое!’ м1стично’1 школи, оскгпьки „лише через мютичне шзнання може бути 
створена ¡стинна теолопя Р1дно’Т В1ри”14.

н О. Безверхий, Р1дна В1ра, Вшниця 1996, с. 8.

Собор р1днов1р1в обстоюе думку про надзвичайно високий духовний р1вень 
дохристиянсько’Т релшп укра’Тнщв, п Т1сний зв’язок з рел1пями шумер1в 1 арпв, 
про аршсько-укра’Тнську едшсть. Той Сдиний Бог Всесв1ту, якого арй’ у Ведах 
називають ¡м’ям „Сдиний”, в укра’Тнщв отримав ¡м’я Дажбог.

Символ В1ри Собору РУВ включае три положения: Дажбог - могутнш, 
справедливий, сонцесяйний, вседайний Господь Укра’Тни та Укра’Тнського 
Народу; Укра’Тна - це Свята Земля, яку обрав Господь Дажбог 1 благословив бути 
Батьк1вщиною мо’Тх Аршських Предюв 1 мого Укра’Тнського Народу; у Всесвпз 
Д1ють Боги Рщно’Т Укра’Тнсько'Т В1ри, яю е проявом Сили Божо’Т в земному житп.

Одержат вщ знахарських рщнов1рських род1в основи в1ровчення Собор подае 
у вигляд1 семи положень, а саме:

1. Всесвгг складаеться ¡з трьох Свтв - Прави, Нави 1 Яви. Якщо 
в Божественному Свпт Прави перебувае Господь Бог - Могутня Духовна 
Особиспсть, що утворена недоступними для сприйняття божественними 
енерпями 1 здатна впливати на життя людей в Земному Свт, то Нава, 
вкпючаючи недоступт для вщчутпв духовш енергп сприймае в себе шсля смерт1 
людини и енергетичну основу - дух. Ява - це Земний Св1т. В1н включае, кр1м 
божественних 1 духовних енерпй, речовинну 1 ф1зичн1 поля, Землю, Сонячну 
Систему та небесш Т1ла, що е частиною Матер1апьного Космосу.

2. Найдосконал1шою Духовною Особиспстю, що перебувае в центр1 Прави, 
е Господь Дажбог - найвища мудрють, найвища сила 1 найвище добро.
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3. Обрана Богом свята Дажбожа Земля УкраТна, будучи пронизаною 
божественнми енерпями, що утворюють живе духовые Т1ло, постае в якост1 
духовного центру людства.

4. Обраний Богом для здшснення свого задуму на Земл1 i для вдосконалення 
людства Аршський Народ став кровним нащадком Укра?нського Народу - 
буд1вничого Дажбожо? Укра'Гни на Земли

5. Для здшснення великих HaMipiB Господь Дажбог повернув рашше 
знищених чужинськими демошчними силами Великих Дух1в СвоТх у Земний 
Cbit. Вони - Боги Рщно? В1ри.

6. Духовними Д1ями в Земному Свт допомагають укра’Гнцям ?xhi предки, як1 
знаходяться у Вири - Духовнш УкраТш.

7. Найсилылшими з останшх е духи тих людей з Вир1ю, як1 пробуджували 
в укра?нщв рщну духовнють i piuiyne вщкидали чужов1р’я. Вони - Пророки 
УкраГни. Це - Тарас Шевченко, Леся У кратка i Василь Стус. Через них 
надходять В1д Господа Дажбога потужш потоки духовно? сили.

В Р1дн1й Укра'1нськ1й Bipi вщновлено духовный змют украТнських народних 
свят та пов’язаш з ними, невидим! для переачно? людини, духовн1 явища. 
Особливо вшановують соборяни Р1здво Св1тла Дажбожого, бо ж пов’язують його 
з народженням особливо? духовно? сили piflHoeipie Сила Р1здва народжус 
в укра?нц1в нов1 духовж якосл, зц1люе ?х дупл, народжуе нову силу бажань 
i прагнень.

Основою вчення про особистють у Coöopi Рщно? Bipn е переконання 
в ун1кальност1 та величезному значенш земного веления душ1 рщнов1ра. 
В земному т!л1 душа набувае неповторних можпивостей змшити себе, розвинути 
сво? можливост1, стати досконал1шою. Джерелом рел1пйност1 у Coöopi 
вважасться передуам духовые шзнання. Проте, у випадку необхщност1, таким 
джерелом може постати дов1ра до духовних авторитет1в, чи? знания, за умови 
докладання значних зусиль, можуть бути отримаш та nepeeipeHi кожним 
в1руючим самостшно.

Рщна Укра?нська Bipa вважае сво?м прямим обов’язком забезпечення 
повноц1нного i гармоншного земного життя людини в едност1 ’n духовних 
i матер1альних потреб. „Penirix повинна захистити здоров’я людини, допомогти 
?й зд1йснити важлив1 для ?i життя цип, допомогти будувати ВЩНОСИНИ з людьми”, 
- повчае священик Opifl.

Р1днов1ри-сонцепоклонники (як вони ще себе подеколи називають) уникають 
гостро? критики на адресу християнства. В ?х вченн1 деякою М1рою нав1ть 
в1дчуваеться його дух, зокрема в розумшш земного i позаземного життя людини 
й 1? дупл. У сприйнятп вчення про карму маемо навггь запозичення з ¡нду?зму.

Основною причиною, яка спонукала в минул1 роки сильн1 громади ОС1ДУ 
РУНВ1ри, зокрема вшницью та запор1зьк1, залишити рунв1рство, була, на думку 
О. Безверхого, криза рщнов1р1вського руху, яка виражалася у певному засто? 
в ньому, В1дсутност1 компетентного кер1вництва, захопленш штучним 
релюйними вченнями на кшталт „силенюянства”, роз’еднанш громад. 
Визначаючи перспективи Собору РУВ, О. Безверхий сказав, що його 
покликанням е „нести Св1тло Дажбоже Укра?нському Народу, встановити добр1 
та М1цн1 стосунки М1ж громадами, працювати для зростання кожно? громади 
Собору, пщготувати вмших та об^знаних духовних oci6, забезпечити буд1вництво 
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храм1в Собору РщноТ УкраТнськоТ В1ри”15. Собор РУВ розглядае РУНВ1ру як 
штучну В1ру, неорел1пю, бо ж вона докоршно вщр1зняеться вщ автентично'Т 
предк1вськоТ РщноТ УкраТнськоТ В1ри. В1н з обуренням сприймае прагнення ОС1Д 
РУНВ1ри УкраТни, очолюваного Б. Островським, нав’язати деяким громадам 
Собору свое свггорозумшня, провести змши в Тх кер1вництв1 тощо. Проте Собор 
вважае РУНВ1ру, як 1 „украТнських язичниюв”, очолюваних Г. Лозко, своТми 
потенцшними союзниками16.

15 Шсник Собору Р1дноИ Укра1нсько1 В1ри, 2001, № 1.
16 Там само.
17 О. Безверхий, Собор Р1дно1 Укратсько! В1ри [в:] Рел1пйна панорама, 2002, №4, с. 59-67.

Характерною особливютю Собору Р1дно’Т УкраТнськоТ В1ри е глибока 
внутр1шня, не обрядово-награна релшшшсть його В1руючих. В Собор1 (чого 
немае в ¡нших рщнов1р1в) обов’язковими е щоденш молитви, вщвщування 
щотижневих Богослужжь, Д1е шституту духовного Ц1лительства, наявна 
медитативна практика. В1руюч1 Собору переконаш в об’ективному ¡снуванш 
духовних сил 1 духовних явищ та 1х значному вплив1 на земне життя людини17.

Але якщо Собор РщноТ В1ри прагне поеднати рщнов1рство УкраТни на основ1 
пошуюв того спгльного, що мають у своему В1ровченн1 1 обрядов1й практик його 
течн 1 ще б1льшого теоретичного обгрунтування права язичництва на 
вщродження, то вщомий ¡сторик Юрш Шилов взяв на себе М1С1Ю провести 
в лютому 2003 р. Форум р1днов1р1в УкраТни як перший ¡сторичний приклад 
добро!', сшльно'Т вол1 хранител1в 1 продовжувач1в РщноТ УкраТнськоТ В1ри. На 
Форум були запрошеш представники 31 вс1х рщнов1рських конфесш з метою 
„узгодження погляд1в та Д1й”, обрання Координацшно'Т ради з постшно д1ючими 
ком1С1ями з конкретних питань. Зауваживши на необх1дност1 припинення в будь- 
-яких формах взаемно'Т критики св1тоглядних засад р1зних плок рщнов1рського 
руху як шкщливого чинника для його доступу, Форум зор1ентував увагу 
р1днов1р1в на В1дродженн1 укра'Тнцями своТх витоюв - Святинь, Свят, 1сторп, 
В1ри, Звича'Тв, Мови. Серед фактолопчно-теоретичноТ бази ¡дейного еднання 
рщновф1в було названо на Форум1 не лише „Велесову Книгу” 1 „Кобзар” 
Т. Шевченка, але й каношчш тексти В. Шаяна 1 Л. Силенка, а також прац1 
Ю. Шилова 1 Г. Лозко. У Вступному слов1 на Форум1 Ю. Шилов наголосив на 
тому, що „окр1м сшльно'Т щеологп РщноТ УкраТнськоТ В1ри, кожне угрупування 
рщнов1р1в, звичайно, може мати власн1 уподобання та традицп... Кр1м загальних, 
кожний осередок рщнов1р1в мусить мати й М1сцев1 святит”.

Форум рщновр1в наголосив, що вшанованим ним Богом е „Сдиносущий 
Сварог (втглений у Сонячний Зод1ак, Всесв1тньо-Р1чне Коло) в розмаТтп ТроТстих 
Його ¡постасей”. Окр1м цього Бога, до пошанованих Форум вводить (1 це вже 
нове) Спасител1в рщнов1р1в - КолоД1я-Масляну, а також Богатиря-Мамая (за 
араттсько-сколотською та аршсько-ор1янською традищями, за Спасом 
Козацького Звичаю).

Виходячи з того, що в основ1 будь-яко'Т нащонально'Т ¡де'Т лежать нацюнальш 
святин1, Форум Ч1тко назвав Т1 пам’ятки минувшини 1 сьогодення укра’Тнського 
народу, як1 варт1 збереження 1 вшанування. Серед них священш тексти Кам’яноТ 
Могили, „Велесова Книга”, острив Хортиця, М1ста 1 села найпершоТ у свт 
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держави Аратги (трипыьська археолопчна культура), арысью кургани, М1ста 
i кургани юммер1йц1в та сктф1в, Змпш вали, ¡сторичний центр Киева та ¡н.

Характерним е те, що, на В1дм1ну В1д позицп передуючих теч1й р1днов1рства, 
Форум не визначив христианство як свого ворога i не вщмежувався В1д святинь 
християнських час ¡в, серед яких значаться Киево-Печерська Лавра, Софшський 
собор, Видубецький монастир Киева, бо ж в дохристиански часи на тих М1сцях 
стояли язичницыа святилища i там залишився жити Дух пращур1в. До списку 
украТнських святинь Форум включив з правом подальшоТ редакцп класичш твори 
вщ Г. Сковороди й Т. Шевченка до I. Франка та Л. Силенка. Святинями названо 
також Герб, Прапор i Пмн УкраТни.

„Спгльним кригертем наведеного списку нашональних святинь УкраТни, - говориться 
у Зверненн1 Форуму до Президента, Верховно! Ради та Уряду УкраТни, - е наявшсть в них 
загальнолюдськоТ (архетиповоТ, сутгевоТ, божественноТ-польово!, з позищй сучасно'Т науки) 
глибини, а не лише поверхових ознак полггичного, формального, речовинного р1вня. Бо 
ж сусшльш зв’язки, уособлеш Святинями, не обмежуються етносом, територ1ею, епохою, 
а сягають нащадюв i npamypie ниш живущих, Божественних глибин i Всесв1ту, людського 
ества”.

Форум украТнських piflHOBipie не вщкинув щодо себе термы язичництва, бо 
ж, як зазначав у своему Вступному словт при вщкритп Ю. Шилов, „означае вы - 
у переклад! з давньорусько'! на сучасну термшолопю - нацюнал1зм. Вщтак 
р1днов1ри е нацюнал1стами”. I в цьому Тх прогресившсть, бо ж вони мають 
можпив1сть зреал1зовувати конкретш задатки нацп-народу, „рятувати цившзащю 
вщ ¡нфаркту” - пропагованого Б1бл1ею „К1нця свггу” чи марксизмом „свгговоТ 
революцп”. Синкретична риса язичництва, на думку Ю. Шилова, дае можливють 
зняти суперечносп М1ж побутовими, священними, релтпйними, науковими та 
¡ншими проявами культури.

„Язичницгву й неоязичництву притаманна перевага польового, тобто духовного, 
сутгевого над речовинним, плесним, формальним, - наголошуе bih. - Вщкрите сучасною 
наукою 1нформац1йне поле - це те ж саме, що й Всезнаючий Бог в уявленш наших 
npaiuypiB... Звщси висновок: рщнов1ри мають осягти яюсно нову, неоязичницьку глибину 
Бога й Спастельства. Украппи вже мають eci можливосп вийти на цей р1вень cbitoboi 
культури й очолити Г! прогресивний, неонащонал1стичний рух”.

Я не стану тут розглядати ще деяк1 рщнов1рськ1 течп, що з’явилися в останы 
10-15 рок1в на теренах УкраТни. Тут i огшщани (прихильники язичницького бога 
Перуна), i ладов1ри, i слов’янсько-ведичний рух „Хара-Хорс”. Маемо велике 
р13НОМаН1ТТЯ КОНКуруЮЧИХ М1Ж СОбОЮ р1ДНОВ1рСЬКИХ СШЛЬНОТ. HaBlTb В ОДН1Й 

конфесп вони можуть мати водночас деюлька своТх BapiaHTiB. Ниш складно 
навпъ сказати, сюльки маемо зараз в крапп духовних центр1в РУНШри i хто 
е головою по УкраТю ОС1ДУ РУНШри - Богдан Островський, Володимир 
Чорний, Богдан Савченко, а чи ж хтось ¡з Черкас. Так само важко визначитися 
i з тим, де ж знаходиться цей центр - в Киев1, Черкасах, Львов1, а чи 
в Хмельницькому. Релшыно-духовне життя украТнщв значною М1рою нагадуе Тх 
пол1тичне житгя, де надто багато гетьмашв, а в PyHBipi - рунтат. Ось титьки 
невщомо, сктльки цт рунтати мають пщ своТм проводом В1рних 
в шдпорядкованих Тм громадах. Чогось думаю, що разом не бтльше, як в одны 
яктйсь сильны стльськы православны чи греко-католицькы парафп.
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Рунворство в жодной ¡з своТх конфесой не стало в Украоно масовим явищем. 
Маемо захоплення ним лише окремих особ о то переважно з укра'онськоТ 
¡нтелогенцн, яка в силу тих чи ¡нших мотивов не вдовольнилася християнством.

В1дсутн1сть в рунв1р1в УкраТни оз-за фонансовоТ скрути своТх масових 
перюдичних видань, в1дсутность можливосто вийти на радю 1 телебачення 
спричиняе те, що Тх моркування щодо ниношньоТ ситуацп в УкраТш 
1То релейному житто залишаються знаними лише невеличкому колу людей. 
А мож тим останном часом в своТх часописах послщовники РУНВори все частоте 
прагнуть з позицой свое? конфесп дата оцонку тим полггичним процесам, яко 
вщбуваються в нашой крапп. При цьому виявляеться Тх прихильнють до 
дояльносто нацоонально-демократичних лодер1в 1 партой, засуджуються ологархи 
1 комушсти.

Що об’еднуе розно рунв1р1всыа течи, то це нацюнальний оптимозм. „Вороги 
УкраТни ворять, що украТнщ не збудують сам1 для себе державу, бо Тх ослабляе 
дух анарх1зму, самопоТдання 1 роз’еднання. Тому ворно РУНВ1ри повинш своТм 
поводженням демонструвати перед свпом, що украТнцо стають новими людьми, 
самодисциплонованими буд1вниками родно'о Держави”, - закликае один з листов 
до рунв1р1в ¡3 Орояни (липень, 1995 ).

Отже, свотобачення рщнов1р1в сформоване ¡стор1ею 1 долею УкраТни. Але 
якщо большость украонцов бачить и духовне майбуття на шляхах вщродження 
власне УкраТнського Христианства, яке е нашою нацоональною традицоею, то 
рщновори 1 рунв1ри не доворяють християнству. I тут сказати, що вони абсолютно 
неправо, не можна. Православие християнство водгороджувало УкраТну впродовж 
стол1ть вщ досягнень св1товоТ цивол1зацп, спричинило на ТТ теренах 
М1жконфесойне 1 М1жцерковне протистояння, сприяло винищенню здобутков 
нашого народу дохристиянськоТ доби. Рщнов1рство (1 в цьому його нацюнальна 
значимость) шукае той важ1ль, який М1г би утвердите в украТнцях украТнство 
о який би послужив духовною основою вщродження ними свое'Т нацоонапьноТ 
державность

Мено больше ¡мпонуе вчення роднов1рства про велич людини, жж те 
святоотецьке розумоння ТТ як немочноо ¡стоти, яка мае все свое життя (якщо його 
можна оз-за цього ще й назвати людським життям) воддати на подготовку до 
щасливого потойбоччя. Вважаю, що в цьому рщнов1рство ближче стоить до Бобл¡Т 
(а воно То не заперечуе, бо ж розглядае як священну книгу, але оншого народу), 
нож той ослор, який, в ом’я одержания для себе пожертв о доходов, залякуе мирян 
страшним потойб1ччям, нехтуючи тим, що людина створена за образом 
I подобою Бога. Вщтак вона мае не скиглити, а розвивати в собо задатки творця 
I Д1яча, познавати й утверджуватися, а не старцювати перед Богом зо словами 
„подай”, „допоможи”, „помилуй” та он.

Рщноворство 1 зокрема Лев Силенко заставили задуматися о над тим, що 
кожний народ йде до Бога своею дорогою. Навоть християнство украТнця не 
тотожне християнству московита, що засводчуе наша обрядово-календарна 
побутовость.

При розглядо осторп релоги в Украоно ми часто ще йдемо за нав’язаними 
православно-богословськими ощнками То, невиправдано нехтуючи при цьому 
пор1вняльно-1сторичним подходом до анал1зу явищ. А мож тим, коли припустите, 
що Володимирова реформа язичництва початку 80-х роков X ст. мала б усшх, то 
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чи можна з впевнешстю сказати, що язичництво не було б у нас на тому 
ж самому р1вн1, якого П1зн1ше досягло православ’я - р1вн1 ¡деолопчного 
захисника влади? В такому раз1 в язичництв1 вщ його природное™ як рел1гп 
залишалося б з кожним стол1ття все менше 1 менше.

Проте, функщонуючи в пол1конфес1йному середовинц, рщнов1рству слщ 
рахуватися з реал1ями релейного житгя, визнавати те, що ¡стор1Ю задшм числом 
не перепишеш, а п даншеть (навпъ ту, що е) можна повернута на шлях служшня 
УкраТш, украТнському народу в цей складний час одержаного ним останнього 
шансу на нацюнальне виживання. Не вщштовхувати слщ рщнов1рам 1 рунв1рам 
вщ себе украГнщв-християн (подеколи нав1ть в образливш форм1), а шукати 
шляхи до сшвпращ з ними в ¡м’я сшльно!’ мети, яка зветься УКРА1НА.
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