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В україні буддизм почав поширюватися наприкінці 1980-х, а його перші 
громади були зареєстровані 1991. Протягом 1990-х рр. був представлений 
тут, переважно, традиціями та школами корейського, тибетського, япон-
ського буддизму. Нині в україні функціонують офіційно зареєстровані осе-
редки таких буддійських напрямів: корейського ордену Чогьо, тибетської 
школи карма каг’ю, тибетського ордену лунг-Жонг-па (традиція н’інгма), 
японського ордену Ніппондзан мьоходзі. Є й послідовники школи тхера-
вада (традиція хінаяни). центром буддизму в україні є м.донецьк, в яко-
му існують буддійські монастирі, виходить періодичний альманах “Шляхи 
Будди”, що намагається відображати різні буддійські напрями. центри ти-
бетської школи карма каг’ю, об’єднані в українській асоціації буддистів 
школи карма каг’ю (штаб-квартира – в ужгороді), створеної 1996. асоці-
ація має власне періодичне видання “Буддизм сьогодні”. 
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“бУдителі” (від чеського слова “buditel” – той, хто пробуджує) – 
назва визначних громадських та політичних діячів періоду національно-
культурного відродження слов’янських народів австрійської імперії кін-
ця 18 – 1-ї половини 19 ст., котрі боролися проти освіченого абсолютизму 
Габcбургів і національного гніту, за пробудження національної свідомості, 
збереження і розвиток рідної мови, літератури й культури, народних тра-
дицій, відстоювали ідеї слов’янської єдності й солідарності споріднених на-
родів у цій боротьбі. Початок “будительському” періодові в історії слов’ян 
поклали діячі чеського національного руху, відомого як “чеське відроджен-
ня”, які боролися за відродження чеської мови, літератури, науки й куль-
тури, що перебували в занепаді внаслідок політики національного гніту і 
понімечення, яку проводили Габсбурги. діяльність чеських “Б.”, найвідо-
мішими серед яких були я.коллар, Ф.Палацький, П.Шафарик, В.Ганка, 
Й.-к.тил та ін., сприяла пробудженню національної свідомості чесько-
го народу, пожвавленню процесу культурного самовизначення інших 
слов’янських народів, розвитку міжслов’янcьких культурних взаємин, у 
т.ч. з діячами культури росії та україни (“Послання славному Шафарику” 
т.Шевченка). Хвиля національно-культурного відродження охопила й За-
карпатську україну, де в середині і 2-й половині 19 ст. з’явилася ціла плея-
да талановитих літературно-громадських діячів (переважно представників 
греко-католицького духовенства) – і.Базилович, о.духнович, м.лучкай, 
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а.кралицький, о.Павлович, і.сільвай, а.добрянський та ін., які ставили 
за мету збуджувати в масах “руську”, “карпаторусинську” (українську) на-
ціональну свідомість шляхом упровадження рідної мови в усі ланки на-
вчання, пресу, літературу, дослідження та популяризації місцевої історії як 
невід’ємної частини історії всієї русі-україни. “Б.” Закарпаття боролися 
проти колонізаторського режиму австро-угорських властей і політики ма-
дяризації, за якнайширшу участь корінного населення краю в усіх сферах 
місцевого громадського та суспільно-політичного життя, здійснювали ве-
лику культурно-освітню роботу – видавали книжки, газети, альманахи, 
складали підручники для народних шкіл, сприяли розширенню зв’язків 
краю з Галичиною та іншими українськими землями, діячами науки й 
культури росії, інших слов’янських народів. у той же час значна частина 
“Б.” Закарпаття перебувала під впливом галицьких москвофілів, проти-
ставляла угорській експансії російську мову й культуру, писала “язичієм”. 
це призвело до формування в закарпатському суспільстві протилежних 
культурно-національних орієнтацій, наслідки яких відчутні й сьогодні.
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бУжинська битва 1662 – битва між козаками на чолі з гетьма-
ном Ю.Хмельницьким та російськими військами, що відбулася 22-23 
(12–13) серпня 1662 поблизу містечка Бужин (нині у складі с.тіньки 
Чигиринського району Черкаської області) під час національної рево-
люції. Після того, як в україні розгорілася війна між різними козацько-
старшинськими угрупованнями, наказний гетьман я.сомко запросив на 
допомогу для боротьби з Ю.Хмельницьким 15-тисячне російське військо 
на чолі з кн. Г.ромодановським. 2 квітня (22 березня) 1662 опозиційні до 
Ю.Хмельницького полки я.сомка та В.Золотаренка разом із росіянами за-
вдали поразки війську гетьмана під містечком Жовнин (тепер с.Жовнине 
Чорнобаївського району Черкаської області), а 5 серпня (26 липня) того 
ж року – під м.Переяслав (тепер м.Переяслав-Хмельницький). Щоб за-
кріпити успіх, ромодановський на початку серпня вислав на Правобе-
режну україну частини під проводом м.Приклонського, які захопили 
й спалили костянтинівку, Балаклію (нині села смілянського району), 
смілу й орловець (нині село Городищенського району Черкаської об-


