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У світлі політичних подій останніх років, що відбуваються у нашій 

державі, в українському суспільстві актуалізувались проблеми патріотизму, 

національної і громадянської самоідентичності. На такій хвилі народного 

піднесення з’явилась низка угруповань псевдонаціоналістів та 

псевдопатріотів, які апелюють до різних вірувань слов’ян як основи 

культурних традицій українського народу.  Водночас,  у гаслах цих спільнот 

присутні різні екстремістські заклики (зокрема, до расової, релігійної на 

національної дискримінації) [1]. Безумовно, існує необхідність 

оприлюднення достовірної інформації щодо сучасного розуміння 

субкультурами, релігійними та іншими спільнотами  сутності національної 

самоідентичності і шляхів її досягнення. У світлі сказаного, заслуговує на 

увагу відновлення давніх народних вірувань, які слугуватимуть основою 

зміцнення національної самобутності. Ця тенденція знаходить відображення 

у неязичницькому русі. 

Українське неоязичництво – це сучасний релігійний рух, об’єднаний 

провідною ідеєю відродження в умовах сучасності автентичних релігійних 

вірувань, які сповідували мешканці України в дохристиянські часи [2]. 

На основі принципу самоідентифікації неоязичників можна виділити 

два основних табори українського неоязичництва: 

1) власне українські неоязичники; 

2) ведисти; 

До основних общин неоязичників, зареєстрованих на території України 

належать РУН-віра, Ладовіра, Ягновіра, Обєднання Родновірів України, 

Собор Рідної Української Віри та ін.. 



До спільних ознак належать відсутність організаційної єдності між 

течіями окремого напрямку, значна містифікація історичних подій та фактів, 

ворожість до християнства, схильність прибічників неоязичництва до 

націоналізму. 

Водночас, між власне українськими неоязичниками на ведистами 

існують відмінності. Зокрема, українські неоязичники ототожнюють свою 

«народну» віру та язичництво і визнають необхідність її реконструкції, в той 

час як ведисти категорично заперечують свій зв'язок із останнім і 

проголошують свою віру як повністю автентичною, первинною; відмінності 

існують і в осмисленні сфери надприроднього: неоязичникики сприймають 

природнє і надприроднє у нерозривній єдності (божественне розчинене у 

природньому), ведисти наполягають на здатності безпосередньо 

контактувати із сферою надприроднього світу Серед ведистів досить 

поширені різного роду психотехніки, зцілення немедикаментозними 

засобами, медитативні та трансцендентні практики (дивення, ладування), 

давньоруське бойове мистецтво («Триглав») [3]. 

Отже, нові релігійні рухи взагалі та, зокрема, неоязичництво, є 

складовою культури народу. Як показав аналіз літературних джерел, 

феномен неоязичництва не є об’єктом наукових досліджень, а виступає 

темою для публіцистики. Тому на сьогодні відсутнє цілісне уявлення про 

неоязичництво, і ця проблема потребує більшої уваги і досконалішого 

вивчення. 
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