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за цивілізаційний вибір: Україна відстоює свою приналежність до 

європейської цивілізації і водночас – ті засадничі цінності, права і свободи, що 

лежать в основі Західного світу. Неможливо зрозуміти і дії, й ті воєнні 

злочини, які вчиняє Росія в Україні, без розуміння історичного контексту. 

Війна Росії проти України на історичному ключі ведеться з метою знищити 

історичну пам’ять українців, створити відчуття меншовартості українців, 

закарбувати міф про Путіна як збирача «російських історичних територій». Як 

би російська пропаганда не старалася приховати і спотворити реальність, 

правда все одно просочується... 
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ОБРЯДОВІСТЬ РУСЬКОГО ПРАВОСЛАВНОГО КОЛА В 

УМОВАХ СУЧАСНОЇ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 

 

Оскільки українське неоязичництво орієнтується навідродження 

етнічних дохристиянських вірувань і водночас реагує на сучасні умови 

суспільного життя, сьогодні в його обрядовості з’явились нові молитви і 

обряди, що мають на меті духовний захист українських військових. Зокрема, 

можна виділити загальні обережні обряди, молитви і обряди про знищення 

ворога, за захисників України живих і полеглих, про закатованих мирних 

мешканців українських міст тощо. До побутових обережних замовлянь 

опублікованих на сайті конфесії додали обряд приготування оберегової солі в 

четвер перед неоязичницьким великоднем (на весняне рівнодення). Суть 

обряду полягає у тому, що слід взяти не розпаковану сіль, якщо нема 

можливості – наявну, перед тим на кілька годин виставивши її на сонці для 

очищення. Проказати над нею молитву, просмажити на пательні, додаючи 

трави. Потім розкласти по мішечках, кинути дрібку по кутах будинку, дати 

членам родини [6]. 

Наступний обряд є водночас і обережним, і закликом кращої долі. В ході 

обряду, який проводить жінка бажано у п’ятницю (за уявленнями 

неоязичників день Богині Макош), жінка одягає обрядовий стрій, запалює 
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свічку, бере клубочок ниток, перемотуючи котрий звертається до Макош із 

проханнями кращої долі для дітей, родини, України. Коли клубочок готовий – 

його кладуть під образ Богині, або у таємне місце в будинку [8]. Молитви на 

покарання і знищення ворога, бойові замовляння існували у Руському 

Православному Колі (далі РПК) ще з 2014 р. і були невід’ємним елементом 

комплексу молитов, бо у конфесії виразно простежується культ воїна, 

пов’язана з цим настанова боронити священну українську землю. Проте, 

молитви, які існували з 2014 р, були звернені переважно до Перуна і укладені 

із використанням текстів «Велесової книги», а з 24 лютого 2022 р. почали 

з’являтися молитви, звернені до Мари – Богині смерті, написані самими 

жерцями РПК. 

Згідно із язичницьким світоглядом, інші люди сприймаються як частинка 

Богів, але це не поширюється на ворогів. Так, жриця РПК Мароша Лютиця – 

жриця Мари, провела низку обрядів із молитвами на вигнання ворога. У 

молитвах просять Богиню Мару захистити українських воїнів, «а чужинців в 

марево… в холоднеє варево... Як прийшли – то згинули! Птахи очі винули!» 

[4]; «Нехай гнів Твій розірве супостата і стане він камінням та вуглем, по 

якому пройдеш Ти переможно і військо Українське рушить слідом»; 

«Благослови бій-помсту за дітей, жінок скатованих!» [2]. Окрім того жриця 

закликала жінок провести обряд, що має сприяти збільшенню сил землі і 

загибелі ворогів, перемозі над ними. Для обряду потрібен горщик із 

українською землею, червона стрічка, насіння щоб посадити в землю, вода. 

Над землею у горщику промовляється замовляння про те, що це наша 

священна земля, яка має велику силу що ворогам зась її топтати, що на цій 

землі ми господарі і нам тут сіяти і жати. Після того як насіння посаджене – 

горщик обмотати червоною стрічкою і дбайливо доглядати за рослиною [7]. 

Третьою великою групою молитов і обрядів є ті, що присвячені живим і 

загиблим захисникам України. До уже наявних молитов за захист живих 

захисників додалися молитви за загиблих у бою і згідно із уявленнями 

неоязичників тих, що потрапили у Перунів полк [5]. Також поширюються 

молитви за захисників із закликом до предків, історичних постатей, сил 

природи допомогти українським захисникам здобути перемогу: «Хай тіні не з 

хрестів козацьких на землю впадуть, а Сірко з братами таємними шляхами на 

допомогу йдуть, охоронцями-тінями біля кожного воїна неньки встають, 

захист та міць душам та тілам дають. Воїни підіймаються, зі зброю небесною 

у руках йдуть, прямісінько на ціль її наводять, ворога зі світу зводять. Хай тіні 

не з млинів на воду впадають, а русалчині пісні хвилі підіймають, щоб ворожу 

зграю хитати до дна пускати» [3]. 

Під впливом подій лютого-березня 2022 р. з’явився та оформився 

комплекс молитов і обрядів за закатованими. Сюди входять молитви за помсту 

за закатованих, про упокоєння їхніх душ, обряд «переводу» душ, чиї тіла не 

були поховані [9]. До обрядів жриця закликає долучитися усіх, хто може, 

запаливши свічку, помолитись за них. Так само розпочинати і закінчувати день 

молитвами за увесь український народ (світлим силам молитися опівдні, а про 
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захист темних сил просити опівночі) [1]. Цікаво, що у контексті цих обрядів 

на перший план виходить жінка, як хранителька домашнього затишку, світу, 

який захищають чоловіки-воїни. Тому зазначається, що кожне слово 

промовлене жінкою – то молитва, замовляння, благословення, кожна її думка 

– захист для тих, хто захищає український народ.  

Таким чином, із початком російсько-української війни у обрядовості РПК 

з’явились нові елементи представлені молитвами і обрядами оберегового 

змісту, про живих і загиблих захисників України, про знищення ворога, про 

загиблих і закатованих мирних мешканців. Всі обряди проводяться жінками, 

мають спрощену структуру, бо проводяться в умовах війни (атрибутами є 

свіча, сіль, клубок ниток, земля і насіння). Ці обряди наближені до 

повсякденних магічних дій, які просто виконати навіть в умовах війни. 
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ПІДТРИМКА УКРАЇНИ З БОКУ КАНАДИ В УМОВАХ 

РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ 

 

2 грудня 1991 року Канада стала першою західною державою, яка 

визнала незалежність України. Відтоді Канада та Україна мають тісні 

двосторонні відносини, які охоплюють співпрацю у сфері безпеки та оборони, 

торгівлі та просування зусиль України щодо демократичних та економічних 

реформ. Ці двосторонні відносини зміцнюються теплими міжнародними 

зв’язками, які вкорінені в українській діаспорі в Канаді, яка налічує 1,3 

мільйона осіб. Спільна декларація про особливе партнерство 1994 року визнає 

підтримку Канадою розвитку України та важливість двостороннього 

співробітництва [2].  

Канада відіграла велику роль у розвитку миротворчої діяльності 

протягом останніх десятиліть. У перший день російсько-української війни 

прем’єр-міністр Джастін Трюдо звинуватив Володимира Путіна у створенні 

найбільшої загрози європейській стабільності з часів Другої світової війни. За 

його словами, вторгнення в Україну є явним порушенням суверенітету та її 

територіальної цілісності. Цей напад також порушує зобов'язання росії 

відповідно до міжнародного права і Статуту Організації Об'єднаних Націй [1]. 

Також 24 лютого 2022 року Канада оголосила про обмеження експорту до 

країни-агресора. Європейські країни працюють над зменшенням енергетичної 

залежності від росії. Канада до кінця року збільшить експорт енергоресурсів 

на 5%, щоб допомогти перекрити короткотермінові втрати, які виникли на 

світовому ринку через обмеження імпорту російської нафти й газу [3]. Канада 

в змозі допомогти, збільшивши видобуток нафти в короткостроковій 




