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Аннотація. У статті представлені результати діахронічного та 

синхронічного аналізу феномена аріїзму і змісту його впливу на формування 

ідеологічних пріоритетів індоєвропейських етносів, зокрема доктрини 

неослов'янства. Опрацьований аналітичний матеріал дозволив зробити 

оригінальні висновки щодо синтезу філософських систем, які сьогодні 

позиціонуються як арійський стандарт.  
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Abstract. The results of diachronic and synchronic analysis of the content of 

ariizm phenomenon and its influence on the formation of ideological priorities of the 

Indo-European ethnic groups, including the Neo-Slavism doctrine. Study of material 



led to the original findings about the synthesis of different philosophical systems that 

are now positioned as the Aryan standard.   
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Дослідження феномена аріїзму як предмету соціально-філософського 

аналізу є актуальною і гострою темою, інтерес до якої останнім часом значно 

посилився у наукових та громадських колах. В умовах глобалізації з її 

тенденцією до переструктурування на світовому цивілізаційному просторі 

системи «лідер – аутсайдер» та боротьби між основними політичними гравцями 

за зони впливу це призвело до загострення національної проблематики, що 

органічно пов’язана з питанням національної ідентичності, її природи, 

специфічності, історичних витоків і перспектив.  

Актуальність дослідження аріїзму полягає у його значенні як 

соціокультурного феномена, який притаманний усій системі мислення 

індоєвропейських народів і має власні ціннісні орієнтири.  

У той же час це дає можливість науково обґрунтувати претензії тих чи 

інших народів на відповідне місце в системі соціально-політичних відносин як 

в національному середовищі окремих країн, так і на міжнаціональному рівні. 

Адже саме природа аріїв володіє у даному контексті неабиякою привабливістю, 

оскільки часто асоціюється з прогресивним вектором суспільно-історичного 

розвитку людства, і тому використовується для позначення особливої місії тих, 

хто пов’язаний з феноменом арійства.  

В умовах процесів інтеграції та глобалізації, взаємовпливу різноманітних 

культур та світоглядів, іноді досить жорсткого й планомірного, серед 

громадськості різних країн гостро повстає питання національної ідентичності. 

Так, у країнах слов’янського регіону (Україна, Росія, Польща) останнім часом 

зародилися так звані течії «слов’яно-арійського» спрямування або 

«неослов’янство». Саме ці процеси іноді стають культуротворчими двигунами 

суспільства та самоідентифікації нації.  



В Україні можна спостерігати формування різноманітних об’єднань та 

спільнот: рідновіри, Слов’янський центр «СВА», фольклорні творчі колективи 

(«Оріяни», етно-музичний клуб «Барабанза», представники давньослов’янської 

традиції жива-співу та жива-танцю тощо). Серед течій національного 

відродження офіційно визнана Всеукраїнська федерація «СПАС». Треба 

розуміти, що сьогодні відроджується не тільки ідея козацтва, як 

самоідентифікації, ідеології нації, а й більш глибинних його коренів. Згадаймо, 

наприклад, характерництво як носія знань та світогляду пращурів, що мають 

витоки у прадавньому арійському мисленні, яке набагато старіше за саме 

козацтво. 

Метою дослідження аріїзму є з’ясування його істинного внутрішнього 

змісту та світоглядної системи, виявлення матеріального носія арійського 

світогляду і сутності впливу його ідеології на формування менталітету, 

специфічних ціннісних орієнтирів і загальної системи мислення сучасних 

індоєвропейських народів, а також розвінчання безпідставних міфів щодо 

існування «вищої раси», на базі яких створюються різного роду ідеологічні 

інсинуації та діють антисоціальні угрупування (неофашистські, анархістські 

тощо). 

Водночас, аналізуючи специфіку формування ідеології аріїзму у 

діахронічному та синхронічному плані, можна побачити вплив інших 

світоглядних систем на формування ідеології так званого неоарійства та 

слов’но-арійства. 

Соціально-філософський аналіз аріїзму як явища суспільно-значущого як в 

історичному сенсі, так і з точки зору цілісної системи поглядів, що 

формувалася тисячоліттями і залишаються актуальними й у наш час, в тому 

числі у практичному відношенні, дає змогу підбити підсумки, зробити 

висновки та виявити соціальні детермінанти оптимізації життєдіяльності 

суспільства. Створення позитивної ідеології як в окремих соціальних групах, 

так і конструктивної загальнонаціональної ідеї у суспільстві стосується 

атрибутивної системи кодування та способів вираження цієї ідеї, методів 



отримання-передачі інформації, конструктивної міфотворчості тощо. Головним 

завданням при цьому є консолідація арійської групи народів, яка спрямована на 

підвищення її життєздатності у просторі і часі. 

Сплеск інтересу до арійської тематики відбувається у періоди ідеологічних 

та економічних криз (расологія Г.Гюнтера та німецька расова теорія – на межі 

ХІХ-ХХ століть, підсилена кризою двох світових війн; неоарійські течії та 

неорасологія В.Авдєєва – у пострадянський період).  

Сьогодні в умовах «інформаційного» тиску деякі культури й етноси 

бояться втратити свою самобутність, неповторність та право на вільний і 

сталий розвиток. Гідною відповіддю на таку постановку питання є створений 

геніальними режисерами Л.Бессоном та Я.Артюсом-Бертраном 

документальний фільм «Дім: побачення з планетою» (Besson Luc, Arthus 

Bertrand Yann «HOME», 2009). У стрічці змальоване життя на Землі як 

унікальний гармонійний та взаємопов’язаний устрій усіх неживих та живих 

систем, елементів, які створили можливість існуванню людства. Будь-який 

дисбаланс цієї системи, або виключення з неї маленької ланки, може призвести 

до невиправних наслідків. Це, по-суті, і складає основу неоарійського 

мислення, яке вбачає сутність людського життя та розвитку суспільства у 

гармонії з природою, що виражається у взаємозв'язку головних слов’яно-

арійських понять: Рід – Природа. 

Міф про панівну расу сам по собі не має сенсу. Ми можемо говорити про 

відчуття духовного спадку, традицій нації, а не про расову одноманітність 

індоєвропейських спільнот.  

Тож поняття «аріїзм» позначає ідеологію, що зародилося і живе, 

об’єднуючи маси навколо єдиної ідеї. Цей феномен відноситься не до фізичної, 

генетичної або антропологічної сфери буття, а до духовно-ідеологічної, тобто 

вищого щабля організованої та розвиненої системи.  

Соціокультурний аспект аріїзму та його термінологічна база. У 

діахронічному і синхронічному зрізі використовується низка термінів, які тим 



чи іншим чином намагалися і намагаються тлумачити різні грані арійського 

світогляду та ідеології на різних історичних етапах. 

Так в езотеричній літературі та деяких течіях неоязичництва зустрічається 

термін «аріософія». Тут він має кілька тлумачень.  

1. «Аріософія» – на думку езотериків, це назва одного з найдавніших 

нордичних культів аріїв або «мудрість аріїв» [1]. Слово «аріософія» вперше 

було офіційно представлене окультисткою О.Блаватською, яка вивчала 

філософські трактати у буддійських та індуїстських монастирях. Усі ці 

манускрипти тлумачаться як арійський спадок, як втілення арійської думки. 

 2. «Аріософія» або «арманізм» пропагувалася на початку ХХ ст. 

австрійським поетом та окультистом Г. фон Лістом («Таїнства аріо-германців», 

«Тайна рун», «Першооснова» тощо). У такому розумінні терміни набули 

вузького значення і мали позначати езотеричну частину «давньої германської 

релігії», яка передавала своїм адептам так зване «таємне знання». Г. фон Ліст 

вважав, що арійською державою колись керували королі-священники, які 

сповідувли арманізм як певну форму гнозису [2].  

Н.Гудрік-Кларк у своїй книзі «Окультне коріння нацизму» розповідає про 

виникнення теорії арманізму та про вплив «таємних арійських культів» на 

формування ідеології германського нацизму. Термін «аріософія», як і сама 

ідеологія з’явилися під впливом досліджень «Хроніки Ура Лінда», германських 

міфів Тацита, теософії та езотеричних течій XIX – початку XX ст., включно з Г. 

фон Лістом. У свій час вони справили вплив на формування аріософії Й. фон 

Лібенфельса (1915 р.) та Völkisch-ідеології.  

Й. фон Лібенфельс у своєму творі «Історія аріософії» мав за мету 

відстежити історію розвитку «аріософської расової релігії» з найдавніших 

часів. Арійських пращурів він пов’язував з носіями «аріогероїчної» раси – 

атлантами, які, нібито, мешкати на континенті у північній частині атлантичного 

океану і мали надлюдські здібності. Пізніше аріософські культи мігрували 

разом з переселенцями до Єгипту, Вавілонії та країн Близького Сходу. Причому 

тут відбулося взаємопроникнення аріософського культу та ідолопоклонства 
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місцевих мешканців (останній пункт цілком відповідає дійсності). Й. фон 

Лібенфельс послідовниками аріософії у середньовіччі вважав єпископа 

Вульфілу, теолога Арія з Олександрії, а  Бенедиктинський орден та орден 

Тамплієрів – місіонерами, які боролися за принципи арійського християнства 

на Близькому Сході. 

На думку автора книги Н.Гудріка-Кларка, міф про окультні корені нацизму 

створила схильна до сенсацій література, яка вийшла вже у середині ХХ ст. 

(Д.Брондер, Е.Антебі, Ж.Фрер та ін.). Економічний фактор, що сприяв появі 

нацизму, у більшості випадків лишався поза увагою цих письменників. Проте 

Т.Равенскрофт пов’язував нацизм, перед усім, з антропософією. Тож є 

очевидним, що німецькі аріософи поєднали германський націоналізм, 

нордичний расизм та езотеричні ідеї, створивши міф про існування змови 

неарійських рас (маючи на увазі семітські народи, представників комуністичної 

ідеології і частково християнства) проти «расово-чистих» арійських народів, 

тобто германців та північно-європейських етносів. Водночас можна побачити, 

що у такому трактуванні ідеологія аріїзму повністю була підмінена доктриною 

нордизму.  

Н.Гудрік-Кларк також попереджує, що ми живемо в епоху «нового 

середньовіччя», коли знов виникає можливість маніпулювати особистістю, у 

тому числі й магічними засобами – через відродження синкретичних релігій та 

окультизму, у побутовому оточенні модернізованого чародійства та відьомства, 

що існують через змішування стилів, релігій та ідеологій. Технології «масового 

впливу» та чиєїсь «волі до влади» і сьогодні перетворюють людей на натовп 

тварин. Нова епоха характеризується ним як «сутінки богів» і водночас як 

«повернення демонів»: мова йдеться про той потік перетворень, який охопив 

колишній християнський Захід, – знебоження сучасного людства, відхід від 

віри, яка колись диктувала певні моральні принципи, деморалізація та 

сексуальна революція, окультизм та захоплення східними релігіями, прорив 

язичницького націоналізму та войовничого антихристиянства тощо [2].  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA-%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81


3. Інше тлумачення терміну «аріософія» належить послідовникам так 

званої «софіології» П.Флоренського, священника-філософа С.Булгакова та 

В.Соловйова, яку сучасні адепти, зокрема В.Симоненков, розуміють як 

«філософію арійської богині Софії». Софіологи переосмислюють тексти 

манускрипту «Чакра-Муні» («Сутність буття»), «Вогняні істини Рубрума» 

(глиняні таблички з розкопок Шумерських міст), «Заповіт бога Птах» (Давній 

Єгипет), свитки гностичних Євангелій з бібліотеки Наг-Хаммаді тощо, а також 

вчення гностиків Василіда, Гераклеана та Карпократа (І-ІІ ст.). Вони 

стверджують: за часів матріархату арійські племена вірували, що оточуючий їх 

світ створений вселенським розумом матері всесвіту Софії Премудрої. Дерева, 

вода, каміння отримали божественні частки її душі і, відповідно, являють 

собою представників пантеону нижчих арійських богів [1].  

Водночас прихильники сучасної софіології ведуть мову про протиборство 

жіночого початку богині Софії та чоловічого – Деміурга (який під іменем 

Ялдаваофа ототожнюється з іудейським богом Яхве), якого вважають 

незаконним нащадком Софії. А вчення Філона, Платона та Аристотеля, які 

надавали перевагу деміургічній сутності, вони називають еліно-іудейським 

відгалуженням цієї філософії. У руслі розуміння жіночої субстанції богині 

Софії також намагаються тлумачити «волю, що облаштовує всесвіт» 

натурфілософії Ф.Шеллінга, теорію несвідомого у Е.Гартмана та Г.Фехнера. 

Таким чином, тут спостерігається перетрактування міфів, де, навпаки, творча 

сутність – Софія Премудра – власним нащадком Деміургом була названа 

«змією» за те, що під виглядом «забороненого плоду» дала Єві та Адамові 

знання про добро і зло, всупереч його попередженням.  

Вірування неоязичників-софіанів у безсмертя душі виглядає так: після 

смерті людини її душа як частка всесвітньої душі Софії у формі енергетичної 

сутності повертається до богині-матері і та розміщує її у найвищу колективну 

божественну сутність, яку язичники називають богом Роду.  

Тож бачимо, що софіологія відображає зовсім не арійські уявлення про 

всесвіт, а доарійські. Не можна розглядати жіночий аспект як атрибут аріїзму, 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fsamlib.ru%2Fs%2Fsimonenkow_w_i%2Fariasofia.shtml&ei=pVriUvzPL42O7QbwiYGACA&usg=AFQjCNE1K7-fFPuNUD4A4zhlS9geOIsc8Q&sig2=E94leOS8X-9QV7IBWkH29g


бо світогляд і вірування аріїв відносяться до періоду патріархального 

суспільства, яке спиралося на засади чіткої суспільної організації. І, вочевидь, 

спочатку нічого спільного не мало ні з шаманізмом, ні з культом богині-матері. 

Арії, як зафіксовано в історичних літописах, «Авесті» та Ведах, були сонце- та 

вогнепоклонниками і сповідували монотеїзм. Цей факт можна вбачати у 

першості чоловічого божества – Брахми, Ахура Мазди, Тримурті, Трояна 

(Трояка), реформуванні системи політеїзму в монотеїстичну у Давньому Єгипті 

за часів Аменхотепа IV (Ехнатона) тощо. Тому появу у язичництві традицій, 

пов’язаних із жіночим першопочатком можна вважати впливом світогляду 

народів «південної хвилі заселення» континенту, де панував матріархат. 

Сучасні аріософи не торкаються також теми різниці у чоловічій та жіночій 

генетиці на багатьох територіях, куди прийшли арії [3]. Проте самі 

неоязичницькі мислителі погоджуються, що у період навали гіперборейських 

воїнів на різні землі, їх жінки розповсюджували вірування (за трактуванням 

софіологів) у богиню Софію, яку місцеві аборигени називали по-різному –  

Адіті (індійці), Мілітта або Уранія (ассирійці), Ісіда або Маат (єгиптяни), 

Астарта (карфагеняни) тощо [1]. Тобто, треба розуміти, що в більшості 

випадків, дружини аріїв мали місцеве, а не арійське походження, тому зберігали 

й передавали елементи власного світогляду, який потім створював певний 

синтез на різних територіях. Поступово ці синкретичні образи переходять у 

світові релігії.  

Таким чином, у світогляді неоязичництва (слов’яно-арійства) сьогодні 

переплелися кілька прадавніх культів, які сягають корінням глибокої давнини, – 

як арійських вірувань, так і вірувань середземноморських народів. Неоязичники 

водночас вшановують Сонце та Землю як божественні сутності, які 

забезпечують існування людству, персоніфікують та поетизують навколишню 

природу. Свій світогляд будують на легендах, давньогрецьких та інших 

переказах про гіперборейську цивілізацію, катастрофу, яка вплинула на клімат 

тощо, а також збиранні та відновленні традицій пращурів.   



 Такий язичницький світогляд протиставляється іудаїстському та 

християнському розумінню світу, має власне етичне ставлення до природи й 

оточуючого середовища. Цей синкретизм склався, швидше за все, ще за часів 

приходу аріїв до Центральної Європи, коли відбувся значний стрибок у 

культурі Ленделя, а ще активніше відстежується у культурі лійчастого посуду з 

наступною «колонізацією Північної Європи» (за В.Сафроновим, Ч.Сіхольмом) 

[4], [5]. Саме у цей час відбуваються процеси занепаду Трипілля та 

центральноєвропейських археологічних культур і розпочинається аріанізація. 

На Північ з центру Європи, при цьому, розповсюджується арійська культура у 

більш замкненому її вигляді, де і відбувається процес нордизації. У той час як у 

Центральній Європі та на територіях Трипілля складається нове розуміння 

аріїзму (можна вважати народженням слов’янства), яке включає у себе культ 

богині-матері і створює синтетичний культ язичництва, або слов’яно-арійства.  

Подібні синкретичні домішки до аріїзму спостерігаються і на північних 

територіях Євразії: тут філософія аріїв поєднується із шаманізмом місцевих 

народів (Г.Бонгард-Левін та Е.Грантовський) [6]. На території Індії, у свою 

чергу, відбувся вплив тантристської філософії на формування ведичної та 

буддійської традицій. У найбільш чистому вигляді арійська ідеологія 

збереглася у зороастризмі.  

Таким чином, майже на усіх територіях, куди приходили арії, з часом 

починають існувати синкретичні арійські культи. Не є виключенням і сучасне 

неоязичництво. Так, у Центральній та північній Європі германське 

неоязичництво виникає у межах германо-англомовних країн. Починаючи з 50-х 

років ХХ ст. сучасні одіністи – австралієць А.Руд Міллз та американець 

С.Флауерс (Е.Торссон) – випускають серію книг, сподіваючись відродити 

прадавню германську релігію [2]. Інша частина новітніх арійських течій носить 

характер виключно патріархального войовничого аріїзму.  

Водночас у романських католицьких країнах, такого активного 

відродження прадавніх архетипів не спостерігається. 



Таким чином, у наш час відбувається переосмислення гіперборейської 

міфології, яка у первинному вигляді була закладена в «Рігведі», «Авесті», 

давньогрецькій та скіфській міфології. Окрім того, сучасні неотечії вдало 

адаптують останні досягнення науки для власного різноманітного тлумачення 

реалій. Існує певний різнобій у назвах цих реалій, які в одних випадках 

тлумачаться майже однаково, в інших – зовсім по-різному. Так дослідження 

інформаційних властивостей людського геному та польових структур всесвіту 

пояснюються (під різними назвами) як зв’язок людини з богами (Богом) – у 

конструктивних течіях язичництва, або як богообраність – у деструктивних 

течіях, у тому числі у неорасології (неонацисти, В.Авдєєв та інші).  

Однак, більшість сучасних сект неоязичників часто являють собою 

організації утопістів, які мріють про людство, що прониклося ідеями 

поклоніння роду та природі, життю у гармонії з оточенням, вони проводять 

свята і намагаються відроджувати традиції пращурів.  

Ідеологію сучасного неоязичництва відбиває збірник «Аріософія Наві: 

Заповіти Арійскіх жерців» [7]. Книга спирається на прадавні язичницькі 

вірування, намагаючись відтворити заповіді пращурів та віднайти так званий 

«шлях Наві». У творі робиться спроба розкрити два напрями язичницької 

ідеології. З одного боку, описується філософія Наві – повернення до «витоків» 

так званих навослов’ян, які обирають шлях духу, і таким чином протистоять 

суєтному тваринному існуванню світу виробництва-споживання. З іншого боку 

стоять ті, хто обирає уславлення Праві реальним ділом, рідну віру, виконує 

заповіді Роду небесного та земного – через повсякденне життя.  

Разом з тим, у концепції книги багато містичного, невизначеного, 

сюрреалістичного. Помітний спротив сучасним інституціям та ідеологіям, які 

дискредитували себе і втрачають довіру людства (політичні, духовні, 

громадські тощо). Натомість пропонується модель «праведного» мислення та 

дії, ідеалом якої служать заповіді пращурів і закони природи. Водночас, ця 

«нова» модель дуже схожа на перші лицарські ордени, які намагалися 

відтворювати ідеї справедливості та духовності, коли частина їхніх 



представників відокремлювалася і складала духовну еліту, а інша – «діяла» у 

суспільстві, відстоюючи ідеали правди і добра. 

З аріософією пов’язана також специфічна термінологія. Так зміст терміну 

«нордизм» енциклопедія Britannica company «Merriam-Webster» визначає двома 

дефініціями. По-перше, це віра або вчення про вищість гіпотетичного 

нордичного расового типу і його культури – так званого арійства – над іншими 

расовими типами та культурами. По-друге, це якості або риси, які відрізняють 

гіпотетичну нордичну расу [8]. 

«Арійство» ця енциклопедія тлумачить як: 1) доктрину, що 

популяризувала нацизм, відповідно якої так звані арійські народи мали 

переваги в галузі управління, соціальної організації та цивілізації; 2) віру у 

вчення арійства й прйняття її соціально-етичних наслідків, які передбачають 

придушення, гноблення так званих неарійських народів [8].  

 Інша енциклопедія – The Free Dictionary – надає подібне тлумачення цих 

термінів [9]. Окрім того, наводить термін «нордизм», посилаючись на 

першоджерело – «Велику Радянську Енциклопедію».  

З розвитком сходознавства була знайдена велика кількість фактів, які 

входили у протиріччя з нордичною арійською теорією: книгодрукарство і 

виготовлення паперу були вперше зафіксовані на Сході, у той час як германські 

племена ще стояли, за словами Ф.Енгельса, на нижній сходинці варварства. 

Книга Ч.Сіхольма «Кельти і вікинги» розповідає, що понад п’ять тисячоліть 

тому в Данію та Південну Швецію прийшли перші кельти, а германці з’явилися 

в цих місцевостях набагато пізніше [5].  

Не можна також плутати поняття «арійство» та «аріанство». Аріа́нство – 

одне з ранніх християнських вчень (IV-VI ст.), яке стверджувало створену 

природу Бога-Сина. Назву отримало від імені засновника –  

олександрійського священика Арія. Було поширене у східних провінціях 

Римської імперії, потім – серед германців (готів, вандалів, бургундів) [10, с. 

395].  

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CD0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fsum.in.ua%2Fs%2Fdefinicija&ei=6u2qUpvFB4rzygPh2oHIDA&usg=AFQjCNHS_pcJWz6QOWB_XhK8Ocz-T21qOQ&sig2=1v9dBv2YCuvclShSGO2enQ&bvm=bv.57967247,d.bGQ
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%8B


Не слід також підміняти поняття «аріани» та «арії/арійці». Аріани – 

послідовники аріанства. Арії – група прадавніх індоіранських народів, 

поєднаних спільністю генетики, світогляду та мови. Зараз термін 

«індоєвропейці» тлумачиться дещо ширше, ніж вихідний «арійці», але в основі 

вони близькі. Наявність арійської складової спостерігається майже в усіх 

індоєвропейських етносах: у специфіці їх образу мислення, психології, у 

системі світогляду та морально-етичних цінностей. 

Таким чином, вищеназвані терміни «арійство» та «нордизм», представлені 

у різних словниках, мають близьке, майже ідентичне, вузькоспеціалізоване 

значення і слугують для визначення войовничої ідеології нордизму. Тому для 

застосування у широкому сенсі – на позначення сутності ідеалів як стародавніх 

арійських племен, так і загальних ціннісних орієнтирів сучасних 

індоєвропейських народів використовуватися не можуть. Інша низка термінів – 

«арманізм» та «аріософія» – також вбачаються семантично недостатніми для 

позначення реалій та явищ, які характеризують розвиток індоєвропейської 

цивілізації в цілому, і тому можуть застосовуватися лише в діахронічному або 

вузькоспеціалізованому значенні.  

Для позначення соціально-філософського змісту як глибинної ідеології 

прадавніх аріїв, що сформувала світоглядні основи сучасних індоєвропейських 

народів, так і сучасної ідеології краще вживати термін «аріїзм». Супутніми 

поняттями, які відображають сутність відгалужень та форм сучасного аріїзму, а 

також відповідні процеси, можна назвати такі: «слов’яно-арійство», 

«неослов’янство», «неоязичництво», «неорасологія», «аріанізація», 

«нордизація» та похідні лексеми. 

Головна відмінна риса, що об’єднує арійські народи сьогодні – мова та 

система цінностей. Феномен аріїзму як сутності відродження основ 

загальноарійської ідеології пращурів характерні для сучасних народів Європи, 

Кавказу, Індії і, навіть, Казахстану [11].  

Водночас, дехто з дослідників, у тому числі Л.Єпремян, вважає, що разом з 

приходом аріїв на південні землі народилося таке явище як «націоналізм» [11]. 



Прийдешні племена переважно жили замкненими громадами, вбачаючи власну 

відмінність від місцевих мешканців. Це можна прослідкувати за історичними та 

мовними фактами: «Хайк» – біла людина, пан, – ім’я пращура вірменів; 

аристократами називали себе давні греки і давали такі ж імена своїм дітям 

(Аристокл, Аристотель, Арістофан, Аріадна); індуси проголосили «Закони 

Ману»; назва стародавньої Персії трансформувалася в Іран, тобто «країна аріїв, 

благородних». Чи позначає це, що усі арійські народи схильні до націоналізму, 

бо ж мова та підсвідомість тісно пов’язані? Як не дивно, саме таке 

світосприйняття вирізняє індоєвропейські етноси серед інших.  

Приналежність до арійців в історії народів та цивілізацій завжди була 

досить престижною і модною тенденцією, яка характеризувала розвиток 

індоєвропейського світогляду. Ще нащадки царських династій Ахеменідів, 

ассирійські царі закарбовували на камінні та глині свої досягнення, неодмінно 

вказуючи на свою приналежність до «істинних арійців». Дух змагання та 

першості серед індоєвропейських народів, який часто провокував різні 

братовбивчі війни, і сьогодні народжує прагнення знайти у себе арійських 

пращурів. Особливо агресивні спільноти намагаються виокремити низку 

характерних саме для них певних ознак, а усіх інших, при цьому, вважати 

«невірними», «неповноцінними» тощо. Проте пошуки «істинних арійців» давно 

вже стали анахронізмом, по-перше, через змішування народів, по-друге, через 

постійний розвиток генотипів. 

На територіях, де формувалися загальноарійські групи, пізніше мешкали 

скіфи, потім слов’яни, яких можна вважати арійськими нащадками, поряд 

монголи, які теж змішувалися із представниками арійських племен. Сьогодні це 

відбивається в ідеології казахського аріїзму тощо. 

Зороастризм справив вплив на усі світові релігії. Саме тут народилася ідея 

єдинобожжя. Ахура Мазда став верховним і єдиним богом у чоловічій подобі. 

Пізніше цю ідею перейняли іудеї, християни і мусульмани [6], [11]. Головним 

атрибутом аріїв було поклоніння Сонцю та Вогню.  



Серед інгушів досі панує кодекс честі Ездел, який з давніх часів відомий як 

закон для обраних людей, царів та вельмож. Прадавні нахи вклонялися богу 

«Аз», «урхаз» – називали свого царя інгуші [11]. Іудейский бог Яхве походить, 

по-суті, від того ж імені, що й «Ас» (Асура/Ахура) – «Яз/Яш/Ях». Водночас у 

культурі нахів, як і в культурі багатьох інших народів Півдня Євразії, можна 

відстежити поєднання прадавньої деміургічної міфології (верховний бог 

інгушів Дяла) з культом Бика/Боха [11]. Однак, інгушські прадавні боги, як і 

боги язичників були багаточисленними, проте не вели боротьби, а мирно 

співіснували один з одним. З приходом аріїв, розпочинається боротьба «добра» 

і «зла».  

У роботі «Заратустра говорив не так. Основи арійського світогляду» 

історик А.Іванов полемізує із В.Скурлатовим з приводу його розуміння Ніцше 

щодо вчення Заратустри: «оскільки Заратустра був першою людиною, яка 

відкрила діаметральну протилежність добра і зла, саме він першим мав 

зрозуміти і їх відносність» [12, с.13].  

А.Іванов у збірнику «Світанки і сутінки арійських богів. Расове 

релігієзнавство» пише, що «сучасне неоязичництво як на Заході, так і в Росії 

зводиться по суті до пантеїстичного культу природи…» [12, с. 4]. Він також 

вважає великою історичною заслугою християнства те, що «воно поставило 

цінність людської душі на один рівень з цінністю усього світу: «Яка користь, 

якщо людина отримає увесь світ, а душу свою загубить?», і «будь-яке її 

розчинення в особі Бога або в безликому індуїстському Брахмані, у природі, в 

нації або в національному архетипі буде для неї [душі]… добровільним 

приниженням, втратою свого статусу» [12, с.6]. Так, найвищою цінністю автор 

називає людську особистість, яку вважає одвічною та невідтвореною ніким 

(Богом, природою), і цінує її гуманістичну спрямованість. Водночас А.Іванов 

ризикує увергнути цю особистість в глибокий індивідуалізм, відокремленість і 

самотність. 

А.Даніелу також у своїй книзі пише про головні чотири індійські релігії – 

анімізм, шиваїзм (дравідійська релігія природи), джайнізм та арійську релігію, в 



центрі якої стоїть не природа, а людина. Автор також підкреслює, що вчення 

джайнів не має аналогів у східних релігіях. Головні поняття джайнізму – 

«тіртханкар» («той, хто переходить річку бродом») і «річка часів». 

«Тіртханкар» не впадає у нірвану, а знов і знов переходить «річку часів», на 

іншому березі кожного разу зустрічається із самим собою, все більше пізнає 

самого себе. Як бачимо, тут присутня аналогія як з міфологією давніх греків, з 

одного боку, так і з «священною рікою» індуїзму, з іншого боку, – тобто суто 

арійськими уявленнями з їх вшануванням особистості [12, с.10]. 

Таким чином, арійська культура та світогляд, які стали концентрованим 

втіленням біосоціогенезу спадкової маси пращурів, загалом характерна для всіх 

народів європеоїдної групи, які розповсюджені у різних етнічних комбінаціях 

на території Євразійського континенту. Це виявляється як у мові, категоріях 

мислення, так і у спільній атрибутиці та міфології, близькій системі загальних 

цінностей. Треба визнати і той факт, що саме арії (греко-індоіранська та 

нордична групи) відіграли велику роль у розповсюдженні цієї ідеології та мови.  

Однак протягом історії людства неодноразово відбувалися культурні 

переселення на теренах континенту. І хвиля переселенців з Півночі була далеко 

не єдиною в історії. Тому перебільшувати її значення, як це робили й роблять 

адепти «нордичних» ідеологій неприйнятно. Майже всі дослідники пишуть про 

прийдешні арійські народи, але забувають про автохтонні культури, які могли 

знаходитися на нижчих сходинках загального розвитку цивілізації. Проте їх 

вплив не міг бути непомітним. Так на кожній окремій території створювалися 

свої неповторні культурні осередки.  

Як бачимо, слов’янське неоязичництво, або слов’яно-арійство, поєднало у 

собі вірування прадавніх арійських народів (сонцепоклонників) із прадавніми 

релігіями матріархату та шаманізму. Таким чином, виникло нове церемоніальне 

релігійне язичництво, орієнтоване, по-перше, на відродження прадавніх 

етнічних та етичних традицій, по-друге, спрямоване на шанобливе ставлення до 

Природи і життя у гармонії з нею. 
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