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"В.(;mала Правда в жилах 
Дажбожо~о Внуна",(Сло-
1во про похід І ~ор.я). Д аж· 
божий Внун-Народ Унра
їнс'Ьний. 
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10.979 рік Дажбожиn. 

Місичник. Рік видання 14-Юt. 

"Протилежності, в розуміннях Бога звеличують 

духовне життя Людства", (" М9га Віра", 51, 41 ). 
"The Differєnces in the Conceptions of God enriches 

the Spiritual Life of Mankind", ("Maha Vira", 51, 41 ). 

ІСТОРИЧНІ МАТЕРІЯЛИ ДО ВІДЗНАЧЕННЯ 1000-ЛІТТЯ ТРАГІЧНОГО ХРЕЩЕННЯ УКРАІНИ 

ВІЗАНТІЯ ТОРГУЄ 
(Продовження. Початок у Числах 131-153) П Р ДВО СЛ А ВІ Є М 

Гедимин-1'нлз'Ь Литви не хоче бути християнином. Моснва 1'упляє у Візантії митрополита Київс'Ьно 
io .і все11 Русі, .Грек Теоrност- .митрополит Київс'Ький ослаблює .Київ і зміцнює Моснву. Воєвода 
Петро Дsд'Ьно ви~аняє з УнраЇNи пол'Ьс'Ьких вторжників. Ол'Ь~ерд- ннлз'Ь Литви о1'уповує Унраїну. 
Розкол в Золоrtrій Орді. Запороз'Ь1'і 1'0саки- Народні Месники. 

206. МИТРОП О ЛИ Т ТЕО(
НОСТ ОТРИМАВ ДАРИ ВІД ІВА
НА КАЛИТИ. І від імени Києва 
(" матери городов'Ь русскихь и лу-
чезарной Кіевськоі Соф'і ") поси
лає у Псков попам наказ, щоб во
ни у церквах проголосили "отлу

ченіе і проклятіе на князя Алек

сандра Михайловича Тверськаго ". 
Бо він не хоче визнати Івана Ка-
литу "Велікім князем всея Русі". 

І твердить, що Київ-град митра.. 
полії, а не Москва. 

"Полноє Собранія Рускіх Літо
пісєй", (Том 10, стор. 202) пише, 
що після такого прокляття про
rолошенщо у церквах Пскова, 

князь Олександ е р. Михайлович 

Тверський утік з Пскова до Литви. 

Гедимин (князь Литовський) 

diasporiana.org.ua 

дав притулок Тверському князеві. 
Гедимин, добре знаючи про зло
чини, які діються під іконами пра
вославія грецької віри, rоворив 

відверто, що жадний чорт не при
мусить його бути християнином. 

"Сам Гедимин хотів зістатися 

до смерти Литвином і поганином: 
"Нехай мене сам чорт хрестить, 

коли я заявляв коли небудь охоту 
вихреститися", казав він з нагоди 
висланих в його імени заяв про 
замір охреститися", (Грушевський, 
т. 4, стор. 95). Грушевський твер
nить, що "Гедимин хотів (.) -зіста
тися до смерти Литвином і поrа
нином". Він (Грушевський), зна
:ючи, яку жахливу ролю відіграло 
православіє в Україні (Русі}, mо
бив казати ''обійдемося без попів". 
Але він перебував під впливом об-
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разливої попівської термі11олоп1: 
правда, що князь Гедямин все своє 

життя був визнавцем рідної литов" 
ської віри, не хотів бути христия:
ником грецької чи римської це~ 

квн, але слово "паганин" не нале
жало до його словника. 

207. 1331 РІК. ІВАН КАЛИТА 

ставить у Москві палац для митра-

полита Теоnюста. І монастир для 
"молодих дівиць, які вибрали жит ... 
тя чернецьке". Теоrност, довідав
шись, що князь Тверсь,кий утік з 

Пскова до Литви, дав наказ псков-

ським попам: оголосити у церквах, 

що прокляття, яке було накладене 
на Псков, знімається та жителям 

забороняється говорити, що ми· 

трополит Києвський має жити у 

Києві, а не в Москві. 



Митрополит Теоrност (від ім~ 
ни патріярха) проголошує ліквіда
цію митрополії на Західних землях 
У країни (Русі). І наказує усім діє
цезія.м: визнавати владу митропо

лита Теоrноста: Москва стає сто
лицею православія. 

(У Києві живе тихомирний 
князь Федір. Він підлеглий ордин

ському баскакові. Старається не 
виконувати наказів· митрополита 
Теоrноста. Теоrност, довідавшись, 

що Київський князь Федір вороже 

Іван Калита прибув до хана Уз
бека з синами - Семеном і Іва
ном. І сказав ханові, що з Литви 
до Твері повернувся •князь Олек
сандер Михайлович і тверцям го
ворить, щоб вони боронилися від 
хИ:жацької Москви. Хан Узбек від
повів: "Хто nроти Москви, той 
nроти Орди, і буде караний". 

209. ХАН УЗБЕК ПОСИЛАЄ У 
ТВЕР НАКАЗ: негайно князеві 
Олександрові Михайловичу Твер-

ставиться до Москви ї митрополи- ському і його синові Федорові при" 
та, проживаючого в Москві, почав бути на поклін до хана. І ВОІ:ІИ: 
грозити анатемою, зневажати. І прибули. І хан Узбек, будучи му
"тако князь срамоту прият от Те- сульманином, якому вірно слу
оrноста митрополита, а от Бога жить митрополит Теоrност, в ім'Я, 
казнь", "і тако князь по.срамльон Христа і Магамета .поклав княжі 
от миrрополита", (Татіщев, т. 5, голови до "др~ва" і відрубав. Х.ан 
стор. 87). Допровадити народ до Узбек "отсекоша глави іх", (Таті" 
меж релігійного фанатизму, щоб щев, том 5, стор. 92). 

проявило великі зусилля "по собі
ранію чужих земель", (В. О. Клю-

чевський, Москва, 1957 рік, том 2, 
ч. 2, Москва, 1957 рік, стор. 19). 

(Землі і народи не валяються, 
щоб їх "собі рать~,, як rруші. У сім 
відомо, що коли 'І'ам чи там ви
бухало протитатарське повстання, 
то хан посилав Івана Калиту ка

рати непокірних. І "Хан доручив 
Калиті покарати Тверського князя 
за повстання. І він справно вико

нав це доручення: під керівниц

твом Івана Калити татари розори

ли Тверське князівство". і всю зе
млю Рускую зробили пустою, не 
зачепивши звичайно Москви. В на

городу за це Іван Калита в 1328 
році отримав Великокняжий пре

стол, який з цих пір не виходив 

з-під Московських князів", (В. О. 
Ключевський~ том 2, кн. 2, стор. 

потім тримати його У рабській по- Обезrоловлені тіла Тверських 
корі, застрашувати непокірних князів привезені з Орди У Воло- 211. "ІВАНОВІ КАЛИТІ ПРИ 
рязів анатемою, ректЯ, що воuм димир на Кл.язьмі. Попи, викону- ДОПОМОЗІ ТАТАР не тільки вда
матимуть "от Бога казнь", свята ючи розпорядженн.я митропо.цита 

20). 

мета архиєреїв християнської Ві- Теоrноста, "співали над ними по
зантЩ. гребне співання". "Тако убо скон-

208. ТЕоrност (МИТРОfІО- чася князь велікий Апександр 
ЛИТ КИlВСЬКИй) ЗНОВУ PO:,J- Михайловіч. Того же лєта хан Уз
СЛАВ З МОСКВИ ПОВІДОМЛЕН- бек отпустіл із Орди с nожалова

НЯ, що митрополія на Захіщrіх зе'І! нієм і со многою честію и любо
млях України (Русі) зліквідщtана, вію дєтєй велікого князя Івана Да
дієцезії стають підлеглі законам ніловича (Каліти) ,". і прідоша на 
отриманим з Москви (з митропо- Москву с велікою радостію і вєсє
личої канцелярії). І їде Теоrнест лієм" "того же лета князь Іван 
у Константинополь. З Константи- Дані;ович Каліта взял ізо Твері 
нополя - до хана Узбека. Є змова коло кол от церкві святого Спаса 
трьох - Орда, Візантія, Москва.. на Москву", (Татіщев, т. 5, стор. 

Константинопольський патрі- 93). 
ярх Ісайя отримав дари від Івана Іван Калита після "погребного 
Калити і виконав його прохання: співання", пішов грабити Твер. 
православних українців {русичів) Тверці були зобов'язані біля цер
пjдпорядкував м'итрополич о м у кви скласти свої цінності. Юнаки 

лося розгромити суперника, князя 

Тверського, .але й міцно зайняти 
перше місце серед всіх русскіх 

князів, закріпити за Москвою по
літичне значення", (В. Д. Греков, 
"Золота Орда і її падіння", Мос
ква, 1950 рік, стор. 237). 

" у б , . . ОДИН ДО одного І престолові, якии знаходиться ули пов язан~ . _ · " полита Теоrноста, в якому патрі-
Москві. "Якже це так: не питаючи гнані У Москву "на стро~тєльство : .trpx благосло~ить митрополита за
нас, патріярх передає нас у підлеІ'о За ними разом з кіньми зап~яжен1 І рахувати Петра до числа святих". 
лість Москві? Поводиться з нами, тверці везли у Москву дзв1н зня- ("Акта Патріярхат", Константино. 
як з бездумним скотом. Тішиться, ;!~Иr з ,1'в~рського ~в.я"т~rо_ ~~~3.· поль, 1, 191, "Історія Русской цер
що ми, ставши побожними право-І Заполонені ~~ерсью д~вчата ІШЛ~ кви", Є. Голубинський том 2, 1900 
славними християнами, ~е маємо ·за дзвоном: І~ ~ул.о. наказано сп рік, М'осква, стор. 151). І тут же 
права ні обурюватися, н1 борони- І вати nерковю шсн1 І хвалити Іва- Є. Голубинський пише, що "ця ка-

Митрополит Теоrиост збагачує 
себе і патріярха, принижуючи Ки
їв і звелцчуючи Москву. І "Спону
куваний бажанням сприяти про
славленню Москви, митрополит 

Теоrност поспішив торже<:твенним 

і формальним способом причисли
ти митрополита Петра до числа 

святих, "Збереглося до сучасного 
часу послання Константинополь
ського патріярха Івана Каліки (від 
липня місяця' 1339 року)· до митро-

тися. Єдине, що нам ~озволено: І на Калиту. нонізація мала для Москви надзви
жити у рабстві і бити ~оклони пе~, 210. (МОСКОВСЬКЕ КНЯЗІВ-. чайно важливе політичне значен
ред іконами православ1я грецько~! СТВО ЗА ПІВТОРА СТОЛІТТЯ ня". 

" церкви . 
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212. (ЩОБ ДУШУ ЛЮДЕЙ УК· 
РАrни (РУСІ) НЕ ТІЛЬКИ ГНО
БИТИ, а й привчати її обожнюва
ти знараддя гноблення, митропо
ЛІП Іларіон (Огієнко) ввів зрадни
ка-доробкевича (митрополита Пе
тра) у список "святих рідної укра
їнської православної церкви". І 
написав: 

11 
Святий Петро, Митро

полит Київський і всієї Руси, Чу

дотворець. Родом волиняк чи га

личанин (з села Верхрата на Львів
щині). Упокоївся 21-го грудня 1326 
-го року. Канонізований 1340-го 
року.· Мощі спочивають в У спен
ському Соборі в Москві. Митропо
лію переніс 'з Киє1щ в МоскВу са
мовільно", ("Українська Патроло
гія", стор. 88). 

Отже - українці, їдьте в Мое· 
кву, і там поклоняйтеся мощам 

свого "рідного українського пра
вославного святого": православіє 
у_війшло в кров і плоть ·життя ва

шого, стало вашою національною 
культурою, гордістю, славою, без 
православія українець не є укра

їнцем. При допомозі такої пропа
ганди деморалізується українець, 

і тому неможна гніватися на ньо
го, що він не має національної сві
домости, що він байдужий до тре
петних справ волі України (Русі). 
Він раб, треба помопи йому звіль

нитися з ярма духовного рабства, 
і не треба гніватися, кош:1 він oQ. 
ражає Рідну Українську Націона

льну Віру: то не він обра.Жає, то 
ображає та темнота, яка тримає 
його душу в духовному рабстві)_, 

213. 1340 РІК. П ОМЕР ЛИ 
КНЯЗЬ ІВАН КАЛИТА І ХАН УЗ
БЕК. На ханський престол сів хан 

Чанібек. Прибувши в Орду, митро
полит Теоrност сказав новому ха

нові, що в Україні (Русі) запану

вали литовці, які не визнають Хри" 
ста; тільки православіє може по-

повити татарське панування. Не 
князі, бояри, воєводи, а єпископи 
і попи в У країні (Русі) володіють 
маєтками (лісами, ріками, стада

ми скоту і побожними православ

ними). 

Хан Чанібек сказав, що коли 

попи і єпископи тримають головні 
багатства у своїх руках, вони. та
кож повинні давати данину Орді. 

Теоrност подарив ханові 600 гри
венів золотих. І сказав, що на се

лища, які не є церковними, мож
на данину накласти подвійну. Але 

землі церковні не тр~ба оподат
ковувати. Бо єпископи і попи сво
їми казаннями упокорюють побо
)КНИХ православних християн. І 

хан Батий знаючи це, віддано обо
роняв віру православну. Хан Ча

нібек замовк. 

Пермії, Казані, хутра білок з Нов
городу і Пермії. І - шкура лосів, 
оленів з Ростова, Шексни, Вичег
ди, Муроми, Пермії, Новгороду. І 
- товщ тюленів з Чуді Заволоч

ської. Сіль з Пермії, Вичеrди, слю
да ~ Карелії, Двіни. Хліб з Рязані. 

(''Простий відповідальний при
кажчик хана по збіраншо і достав
ки данини, Московський князь 

зроблений був потім уповноваже
ним керівн}Jком і суддею русских 

214. (ЗНАЄМО, що 7-ГО КВІТ- князів. Літописець оповідає, що 
НЯ ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ЗАХІД- коли діти Івана Калити по смерті 
НЬОУ УКРАІНИ (РУСІ) ЮРІЙ 2 батька в 1341 році явилися до ха
(ВОЛЕСЛАВ) ПОМЕР ВІД ОТРУ- на Узбека, то він зустрів їх з че
ТИ. Він помер не маючи дітей - СТІО і любов'ю, тому що він любив 
престол остався без наслідників. і шанував їхнього батька і обіцяв 
Польський король Казимір 29 чер- tІікому мимо них не віддавати ве
вня написав nиста папі Бенедик- ликого князівства. Старшому си
тові 7-му, що престол царя Укра- нові Семенові, назначеном~ вели-

ким князем (Калитою) даю були 
їни (Русі) вільний; папа йому дав шд руку всі князі русює", (Клю
благословення почати приєднува- чевський, том 2, ч. L., стор. 22). З 
ти землі У країни (Русі) до Польщі. 1:1аказу Орди "всї князі руськіє" 

Український воєвода Дмитро примушені були коритися Москві. 
Дядько, почувши, що польський І так завоювання Татаро-Монголь

король Казимір вторгається на ~-- ської орди переходило "в гегемо
млі України (Русі), зібрав військо. нію Москви над русскими князя
Закликав народ стати в обороні ми", (Ключевський, стор. 23). І 
батьківської землі. Король Кази- церква, яку українці звуть рідною 
мір, побачивши великий сЩ,отив православною церквою, помагала 
українських людей, тікав у Поль- Орді творити Москву - нову Ор
щу. Рятуючи свою корону, він по- ду. 

<і>.біця~ полководцеві Дмитрові ~я-_ 216. (Є в НАШОМУ НАРОДІ 
дьк?в1, н~ вт~ргатис~ на украш- ПРИСЛІВ'Я: "звів дівчину ти, па
сь~1 земш. Ошсля довщаємося, що_ ничу, то бери її! Не кидай людям 
общянк~ короля-вторжника були на посміховище, не пригноблюй 
не щир~. її". Константинопольська патріяр-

~"оєвода Дмитро Дядько не мав хія обманула молодого Ве,fІикого 
над1и на допомогу татарського ба·- князя Володимира. Осміяла його 
скака. Старавс.я з пол~ками жит:н древню славу, пригнобила і кину
мирно, як сусщ з сус~дом. ~идаJJ ла на посміховище - тепер під
rрамоту, що польсью купц~ мо- порядковує Україну (Русь) татаро
жуть без страху прибувати на торг монгольській військовій казармі 
до Львова, "гріхи їм прощені"). (МосJС.ві)). 

215. 1341 РІК. МОСКВА МАЄ "Царгородський патріярхат(".) 
СТИЛЬ ЖИТТЯ ОРДИНСЬКИЙ вів завжди протиукраїнську полі
тає та різниця, що в Орді стоять тику. Упадок галицької (право
шатра, .а в Москві - військові славної, Л. С.) митрополії в 1347 
казарми. У Москву ідуть (охоро- році це перший прояв постійного 
нені військовиками) вози за воза- змагання підпорядкувати всі Укра
ми. На возах хут__ра білих ведмедів їнські землі під релігійний вплив 
з Пермії, хутра куниць з Муроми, Москви", (Лужницький, стор. 142). 
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Ні, ні,. це не перший прояв: кон- . ста u них він карав, наносячи (за зако-
нтинопольськии патріярх веде ~о~ святого Іоана Златоустого) 

nротиукраїнську Політику від 988 вщ 9-ти до 40-ка ран'': тіло по
~.оку і особливо успішно проявив судина гріха. Кати, які 3 наказу 
11 в часи князя Андрія Боголю~ митрополита Теоrноста, били по-
ського. б ожних християн, ре:кіІи: "Б'ючи 

217. 1352 РІК. у КОНСТАНТИ- тіло, спасаєм душу". 
НОПОЛЬ ПРИЙШОВ Якийсь "Новгородський літопис пи
МАНДРУЮЧИй МОНАХ ТЕОДО- ше, що Новгородський архиєпи
РИТ. І сказав патріярхові Калісто- скоп Мойсей на.Писав листа в Кан
ві 2-му, що коли він його висвя- стантинополь патріярхові й імпе
тить на Київського митрополита ра торові, що "митрополит Тео
то він (Теодорит) буде караванам~ rност діє насильством". Жодної 
спря~овувати хліб, мед, шкуру до відповіді з Константинополя архи
патр1ярха. І спрямовуватиме по- єпископ Мойсей не отримав. 
б "М ожних рабів на рабські ринки: . итрополит Теоrност, розу-
раби з великої побожности і лю- м1ючивсю важливість покровитель
бови до рідної церкви ітимуть у ства ханші Тайдули, звичайно, їй 
рабство смиренно. Патріярх хотів рекомендував перед своє:Ю смертю 
монаха Теодорита висвятити на майбутнього свого наступни ~ а 
м.итрополита, та, дізнавшись, що (через спеціяльних послів і через 
ВІН не має ні князя, ні війська, щоб єпископа Сарайського), і сприян
обіцянки виконати, прогнав його. ням ханші Тайдули і міг покори-

1 
.. стуватися й Алексій, щоб . відхи-

. поІхав монах Теод<?рит у Тер- І юв до болгарського патріярха і лити ванові Івановичу суперни-
розчулив його обіцянками. І він ка, який появився", (Е. Голубин
його "висв.ячує на митрополита ський, том 2, стор. 195). Митропо
Ки.. лит Теоrност помер 11 березня 

Івського і всея Русі", (Лужни- 1353 року. 
цький, стор. 149). Др. Г. Лужни-
цький тут же пише, що "його не 219. ХТО ТАКИЙ АЛЕКСІЙ? 
визнає ні Польща, ні Литва, але М~нах Алексій народивс"Я у Мос
визнає його частинно Київ ... Що 3 кв~, Іван Калита був· його хрище
ним сталося ........ невідомо". ним батьком. Московський князь 

ким князем, то з великою певні
стю треба тут підоЗрівати старан
ня митроnолита Алексія". 

220. УКРАІНА (РУСЬ), ЯК ПИ
ЩУТЬ ІСТОРИКИ, "ВХОДИТЬ У 
скллд литовськоr дЕРЖА
ви ". Князь Ольгерд (гордий ли
'f?вець) спові~ує рідну литовську 
ВІРУ, не вважає себе християни" 
ном. Військо його бадьоре, нат
хненне наукою литовських вол

хві.в, які. проповідують терпеливе 
ставлення до всіх релігій і слав
лять мужність литовського воїна. 

Князь Ольгерд має у своїх ру

к~х .дороги Дніпра, Дністра, При
п яп, Бога. його границі біля Чор
ного моря, на сході - біля Дінця. 
На півночі його військо стоїть май· 
же на передмісті Москви. 

. Якщ? б в У країні (Русі) була 
рщна в1ра, опікувалися б духов
ним життям українців (русичІв) 
волхви (народні поети, співаюr, 

здсбо~1удри, учителі - охоронці 

ба~ьювських обрядів, законів, зви
~йlщ молитв, заповітів). і жодні 
чужі духовні сили не мали б ні 
прав, ні можливостей підп~рядко
вуваrи їх і Вітчизнv їхню тій чи 

іншій юрисдикції. Духовна неза
лежність ст9яла б в основі неза
лежности народу і творення його 

державної сили. 
218. 1353 РІК. МИТРОПОЛИТ Іван 2-й (син Калити) послав да

"КИrВСЬКИЙ І ВСЕЯ РУСІ" Те- рунки у Константинополь патрі-
оrност утратив вірних приятелів ярхові:· моск.ов.с.ький монах Алек" .. ~нязь Ольгерд знає, що укра
(хана -узбека і його низького ра- сій (~ідтриманий. Ор.Дою) став ми" ІНЦІ (русичі) не мають рідних ду
ба Івана Калиту),-з якими він гра. т~политом .Київським і всея Ру" х?вних учителів. Українці пім~г
бив православних християн. Гра- СІ. І живе ВІН у Москві. Христия- ЛІ чужим духовним провідникам 
бив впевнено"го варварському. 1 ни України (Русі) "з любови дОJ (присланим з Візантії). І він (Оль
кожний українець (русич) на сво- своєї рі~ної православної церкви(, .. repдl. П?С1:І~а~ у_ .~~нстантинополь 
єму каркові відчував "вплив ві- стали шдлеглі митрополитові-мое- патр1ярховІ Кашстові дарунки і 
~~1пійської культури", і під циv квинові Алексію: таке веління па- посилає монаха Романа - канди
впливом був примушений стави- тріярха Филофея. .nata на митрополита Київського і 
ти церкви за візантійським зраз- Москвин Алексій висвячений »сея Русі. Москва, почувши про 
1.<ом, 1 в церквах бити поклони до иа м~ополита "з тією метою, це, .перекупи~а на· свою сторону 
візантійських ідолів (образів) за щоб ВІН був для кн.язів Москов- патрІярха КалІкста: монах Роман 
зізаНтійськими праmtлами. , ських тим, чим були для иих сам не висвячений иа митрополита. 

"Митрополит Теоmост, від.прав. Теоrиост і попередник йоrо св. Пе. Коли Калікста помер, Ош,rерд по
:nяв каравани-дари у Константи- тро", (Е. Голубинський, том 2, слав д~ри но~му патріярхові Фи
нополь імператорові й патріярха- стор. 193). І тут же (на стор. 195) лофеєв~. І в1н, дари прийнявши, 
ві. Побожні православні не від- Е. Голубннськнй пише, що "Коли висвятив Романа на митрополита. 
важувалися осуджувати йоrо ві- (Московському князеві) Іванові Якщо попередні митрополити мо
зантійської захланности. Непокір- Івановичу вдалося ... отримати у л~лися У церквах за ханів, які спо-

хана ярлик на право бути Вели- вщували татарську віру, то чомv 
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· КАВКАЗЬКІ ПЛЕМЕНА. Хапіuа па дав наказ: усі князі і митропомитрополит Роман не може моли-

0 · Тайдула сидить на престолі. Ії лит повинні приїзджати до ньоrо. тися у церквах за князя льгер-

. розважає і лікує митрополит Але- з поклонами. Він даватиме ярли-да, який сповідує литовську ВІРУ· 
· ксій, він молиться за її здоров'я. ки. Віз кщ1зь Моско11ський дари Каязь Ольгерд тішився, що звшь-

" Незлюбила ханша ТаЦдула хана 1 ханові Кулпі, а віддав їх ханові нив Україну (Русь) від церковноІ Чанібека, і він почав нездужати.!, Наурузові (Наврусові). (Хан На· 
підлеглості москвино:ві-митропо-
литові Алексієві. Коли митрополит Алексій їхав_· а· і урус з своїми двома синами у ша

Орди у Мьскву, Бердибек (улюб- І трі зарізав свого брата-хана Кул-
221. (ВАРВАРСЬКА ВІЗАНТІЯ, лений син.ха~ш.і ~.а. йдул~) увійшов 'І пу і теп~р си~~~ь на .престолі)., 

отримавши нові коштовні дарун- у шатро 1 з1 св01~~ сшльник~ми (ЧужІ решгн не тшьки роз є
ки з Москви, знову підпорядкує кушаком на прес~ош задушив сво- і днують народ, а й деморалізують 
Київ митрополитові проживаюча- го тата-хана Чаюбека. ' його синів: тоді, коли татари спо-. 
му в Москві. Вона робить це, ма- Х Ч "б · · · І · · 

ан аю е_к мав ВІСІМ жІнок, 
1 
відували татарську вІру, МІЖ ни-

ючи три вигоди: 1. Ярлики хан- гордився дванадцятьма синами. 1 ми була зрідненість, єдність, і во-
ські дають право патріяршим по- Б б (. - т ... ) · ·· І - Х 

ерди ек син аидули усІх ІХ по-! ни завойовували світ. ани, мур-
сланикам вивозити з України (Ру ... вбивав. Тайдула проголосила сина! зи, беї, почавши ставати мусуль-
сі) зерно, шкуру, мед, віск, ріг, ху- Бердибека ханом, а молодших сво- манами і хрнстиянами, впровади
тра, золото, срібло. 2. Українці їх синів (Калпу і Невруза) заступ- ли у ханське шатро чвари: у ха
{русичі), будучи Візантією підпо- пиками. Тепер вона позбулася не на Чанібека сини (від ханші Тай
рядковані митрополитові прожи" тільки суперниць, а й їхн~х синів. дули) Бердибек, Кулпа і Наурус 
Q.аючому в Москві.' не ~огтимуть. Вона могутня й багата, бшя Мое- І мали три релігії _ мусульман" 
мати князя в КиєвІ, _якии би озн~-- кви має татарське селище, де жи-1 ська, татарська і християнська). 
меновував незалежн~сть Києва,_ бо ве її сильний рід, селище зветься І ОВІ ХАНО-
Київ перестав бути митропоЛІЄЮ:; Тайдула, (тепер славне місто Ту- І 224. ХРИСТИЯНИН" ШОВ ПО-
(столицею митрополита - батька .

1 
ла). \ і ВІ НАВРУСОВІ ПРИИ 

у ·· р ") ·з П · "· . . і КЛОНИТИСЯ МУСУЛЬМАНИН кра~ни- усІ . . атрІярх ~а ве І Зв'язок митрополита АлексІя . 
· ·· баскак Хидир· кланяючись, дення поштики корисноІ для ха- і ханші Тайдули був теплий "і це - " . · щ б 

· м ··· ' ."· убив ного. І СІВ на престол. о на І князя . осковит11, має право, послужило на користь МосквІ , . ... . .. . бив 
безконтрольно експльоатува т и (Е Г б " 2 196) 

1

. споюиюше ханствувати, ВІН У 
. олу инськии, tом , стор. · . ( Н вого) і його православних рабів У країни (Ру-. · І ТемІра сина аврусо 

сі)· якщо б. Україна (Русь) була ПобожНJІМ православним по" І приятелів. 
. "б . ч .. ують хви-

самостійною, то патріярх утратив 'l'pI ю чуда. уда ІХ чу~, ' . (У Москві смуток: Орда падає. 
бн право її грабувати, і тому він nюють, а. головне - °м єднують І Упаде Орда і привалить Москву. 
(і всі його попередники) при до- здисц~Іновують. итрополит Новгородці, тверці, псковці, ря
помозі попів поборює будь-як-\ АлексІи, . знаючи це, проголо~є занці оголосять свої государства 

. .. у МОСКВІ московське чудо. Vl\r . •u н· о силь-прояви вщродження держави о 1 б . . самостшними. І, рда ще 
у. .. (Р ") лошує в со орІ, ЩО на МОГИЛІ свя-краІНи усІ . ... 

Митрополит Алексій знає, що того митрополита Петра, .якии ~ на; падаючи, вона владу, скарби, 
в Орді тепер· найсильнішою осо" 1325 році по~ер У ~оск~І, вно:І Землі, досвід і кров передасть Мос
бою є ханша Тайдула (жена Х'ана "сама загоршася ~шчка . І ВІН 
ч "б ( ж І"бека) у Орді москвинам у церквІ показав чудо-аю ека чи ан · . · б' · 
він (Алекtій) отримав ярлик (пра- творну СВlЧку І . шя :кивота. порІ-

во), у якому хан Чанібек написав: зав на. кусники-~' як свя:ощІ, роз

"Чингіс хан і nерші хани, отці на- дав (шд божественне сшвання х~
ші, піклувалися церковними людь- РУ~ побожним право~авним. (Т1: 

як . в церквах за них Христа- яю знали, що Алексш сам вночІ ми, І . • . . 
· ся І ми митрополита засвІтив свІчку, ТІшилися, що свя-ВІ мрлили . .. . " . . 

Алексія обдаровуємо правами, він, та таІНа тшьки ІМ вщома І на ела-
. ву московського чуда - мовча. 

сидячи на престол~, молитиметь- . . 
ся до Христа за нас і за наше Оле- ли). 
м'я". Справа митрополитова особ- 223. 1359 РІК. БЕРДИБЕК (син 
-пиво важлива. Він має владу от- Чанібека, внук Узбека (Азбяка) V 
риману від патріярха, від князя і шатрі випив кумису, що йому під
від хана~ ніс його приятель Тавлубей. І по-

222. ХАН ЧАНІБЕК ПЕРЕБУ- мер на престолі тихо, без мук. І 
ВАЄ у ПОХОДАХ ГРАБУ.Є ханом став його брат Кулпа. І Кул· 
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кв_і, яка заслужила на це. 

З Москви спішить князь Дими

трій, внук Калити, на поклін до 
хана Хидири. Хана Хидиру на пре
столі зарізав його син Темихор
жей. Татари (переважно турки), 
бачачи.неспокій в Орді, починають 
селитися у тихому граді Тайдули 

(Тули), інші - їдуть до Саrно:аоі 
юрти (в Казань), оселюються у 
Москві та її околицях. 

Ідуть татари возами, женуть 
отари з собою, з ними діти і старі 
люди. 

11 
Де Казань?" - питають 

вони, маючи на увазі Саїнову юр

ту. (Татарське- слово "казань" зна-
" " 11 ") н чить золоте дно , котел . а 



гористпх берегах горішньої Волги 
люблять оселятися татари: земля 
Московитії їм нагадує їхню При
байкальську батьківщину. І стиль 
життя москвинський не дуже від

різняється від татарського: у мос

квинів так, як і в татар, на пер
шому місці стоїть полювання, пле

кання скоту. І військові походи, 

~цоб збагатитися здобичами. 

У Орду вторгнувся баскак Ма
май, убив хана Темихоржея і сів 
ва престол. ІІе будучи людиною 
ханського роду, він проголосив 
ханом свого приятеля Абдулу, ска
завши, що він є сином третьої 
жінки хана Хидири. 

:Sаскак Калдибек об' явив себе 
с:Ином хана Чанібека, вторгнувся 
у шатро та (в 1361 році) біля пре
столу він був заколений. 

225. 1361 РІК. ТАТАРО-МОИ-

t'ОЛЬСЬКА ОРДА ПОЧИНАЄ ДІ-
1ІНТИСЯ НА МАЛІ ОРДИ. Є хан 
Мурут - брат убнтоrо хана Хи
дири. Є хан Булгак - його орда 
осілася на північній Волзі, там, де 

була Болгарська держава. Є хан 
Таrай - його орда оселюється на 
землях Мордовії, хоче мирно жи

ти з Московською ордою (вій.,. 
ськом). 

Князь Московський Димитрій 
(внук Калити, вихованець митро;
полита Алексія) стривожений, що 
князь Димитрій Константинович, 

який живе у граді Суздалі, побу
вав в Орді і купив собі титул "Ве
ликого князя". Хоче, щоб Дими
трій (внук Калити) був йому під
леглий. Митрополит Алексій {ро
дич Калити) урятує свого улюб
ленця - князя Димитрія Москов

ського. 

226. 1362 РІК. КИІВ. (Якби в 
цей час у Києві, Чернігові, Пере

яславі, Львові, Люблині, Новго

род-Сіверському, Турові, Брасла
ві, Бресті, Галичі, Володимир-Во

линському, Курську були україн
ські князі (слуги татарські), вони 

б могли, об'єднавшись, вигнати з 
У країни (Русі) вторжників - ли
. товців князя Ольrерда). Ольгердів 

син Володимир став К.Иївським 

князем. 

Україна (Русь) не має ні князів, 
ні війська. Є великий народ поді
лений, як знаємо; на тисячі само
стійн~х громад. Громада не по-, 
в язана з громадою одним авто-

ритетом. Староста (вирорний) не 
підвладний старості. Немає тако

го авторитетv, який би скликав 
з'їзд старостів, щоб вибрати царя 
У країни (Русі). 

Православні у церкві навчені, 
що вибраний цар не є царем, а 

звичайним світським наставнп-

ком. Справжнім царем є той, хто 

царює "з Божого веління'~. Мит-
рополит може проголосити, що 

"цар Богом посланий", але в Ук

раїні (Русі) митрополита немає. 
Митрополит Роман щойно по

мер, Константинопольський па

тріярх оголосив, що християнська 

Україна (Русь) підлегла митрОІJО

литові-москалеві Алексію, який 

живе в Москві. Польські втор
жники вторглися у Львів, Холм, 

Галич,. Камянець, оголосили укра

їнців польськими рабами. У країн-

єькі юнаки, довідавшись, що на 

Наддніпрянщині загарбаній ли
товцями, є месники народу (запо
розькі косаки) йдуть з Львівщи
ни до дніпрових nорогів. 

"бунтовщікамі ", "гайдамакамі", 
"порушниками законности''. Чо
му? .Бо народні повстання - спра

ва антихристиянська. Чому? Бо 
11 " 
нехаи кожна людина коритьсJІ· 

вищій владі", "влади існуючі вста
новлені від Бога. Тому хто пре'f:И:
вит~я владі, противиться Божій 
постанові", (До Римлян, 13, 1). Ук". 
раїнець, який будучи християни
ном, противиться владі ханській, 

"противиться Божій постанові"} .. 
У степах У країни (Русі). мно

жаться загони Запорозьких ко

саків - народних месників. У них 
головне гасло - "Вольность". Зма-
гаю " " чись за вольность , вони про 
державне життя не думають. Здо-

б " " "б утн вольность- можна и ез дер ... 
жави, але, щоб її вдержати, треба 
мати державу - косаки про це· 

не знають. 

Косацький загін має атімана: 
атіман вибирається і скидається 
:підкиданням шапок; його влада 
слаба й тимчасова; косацький за
гін обмазує болотом чоло вибра
ному атіманові, щоб не зазнавав
ся, не був погордливим, самовпев
неним. 

Князь Ольгерд має військо не· 
велике ,але він став могутнім, по

кликавши до війська українців. 

Він трим~є землі Курщини, Брян
щини, Смоленщини. Він підходить 

227. У АЗП І ЕВРОПІ тільки до неплодоносної землі Москов
той князь визнаний князем, який ського князівства, де тепер кня
сід~є н~ одідичений престол, або жить молодий князь Димитрій 
який на престолі освячується (ко- (внук Кащ~ти). 
ронуєтьсяl буддистськими шінто-
їстськими, індуськими чи христи- 228. НЕМАЄ СЬОГОДНІ ТАКО-
янськими святителями. Україна ГО НАРОДУ, який би кровно не 
(Русь) має духовннх святителів був змішаний з тим чи іншим н:а
наставлених Візантією. І вони слу- родом. Князі Моско.витії, одружу
жать ·Візантії; бо нею наставлені. ючись з доньками І сестрами ха
Вони не мають прав того чи іншо- . нів, та здійснюючи У .. Москві xpe
ro українця (русича) коронувати. щення татар,. о~осковщували та-
1 на користь державного життя тар. У Києв1 вщбувалося оки.sі
народу, проректи: "Коритися ца- нення литовців. Князь Ольгерд од
р~ві - коритися Богові. Бога бій- ружив своіх -синів Гліба і Любарта 
теся, царя шануйте". з українками. Литовці у Києві го-

(Провідники-самородки Укра- вор1ши по-київському. Жм подоба
інського народу, які очолювати- лися свята - Купала, обжинки, 
муть те чи інше народне повстан- стрітення, щедрівки. Вони (литов
ня проти гнобителів, будуть цер- ці) відчували у цих святах спорі." 
квою названі "розбойнік а м і", дненість з святами литовськими. 

(на стор.1364) 
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ЄАНІСТЬ І CIJll 
НАРОДJКУЄТЬСJІ 

Спіпьннмн зуснпп11ми 

Повідомлення 

Дорогі Побратими і Посестри-Достойні 
Силенкияни-визнавці ·духовної науки Учителя Лева 
Силенка! Волелюбні Внуки Дажбожі~віддані сини 
і Дочки України-~сі! 
У сі ·ми масмо право гордитися Великою Перемо

гою! У Листопаді цього року проголошуємо Юві
лейний Рік а.ходу "Самобутньої України" у країни 
Вільного Світу. 
На "Самобутній Україні" буде написано- .Рік 

Видання 15-й. П"ятнадцять Rжів священної боро
тьби за Нову Українську Людину .За утвердження 
міЖ Українцями рідної духовости -Рідної Віри в 
Єдиного і Всюдисущого rоспода Дажбога. 

15-ть Років ЩОМІСЯUЯ (без Перерви ... без Відпо
чинку) приходить в Українські хати Канади,США, 
Анг лії,Німеччини, Австралії, Франції "Самобутня 
Україна" н е з а л е ж н а від догм і канонів гре
ко-латинського християнства, незалежна від жод
них інтернаціональних сект і темної духовости бо
льшевицької Московської орди. 

Маємо сотні,' тисячі Листів,які бу дуть зберіга
тися в архіві Святині МатерL України, будова Якої 
почалася на О рінні, біля Ню Иорку .З листів бачимо, 
що Українці навіть католики уже не мають великої 
любови до Римського папи, українці ·православія 
rрецької віри уже не дуже охоче в церквах хочуть 
стояти на колінах перед образом Візантійського 
Саваота.~ А ті, що стоять на колінах, то вже ма -
ють в думці: а там же будується Святиня Мlтері 
України, а там )ke с Святиня Дажбожа, де Украї -
нці обожнюють рідні святощі. 
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За 15-ть років "СаМ>бутня Україна" зробила 
помітний вплив на свідомість українських людей. 
І це віДчувасться не ті.Jіьки проглядаючи сторінки 
ріЗних українських часописів, а й чуючи проповіді 
дея~их свящ~~и~ів чи чуючи промови культурно -
ПОЛІТИЧНИХ ДІЯЧІВ. 

Письменник М. Лавре нко пише, що й через І ОО 
~~jт ,досл!дники будуть вивчати "Самобутню У кра
шу". Робитимутьдослідни· як постав і ·розвивав
ся хід Рідної Української Національної Віри. 

Читачі ·достойні ·ознаменують Великий Ювілей -
15 -ліття виходу "Самобутньої України" ,складаю
чи пожертви, без яких не може жодне в світі дру -
коване слово жодних релігій виходити у світ. 

Є думка, що Об"єднання Синів і Дочок України 
Рідної Української Національної Віри (ОСІДУ РУН
Віри) мас "багато Фондів":~нд rоловного Столу, 
Фон~. вида~~я "Мага Віри", Фонд видання "Самобу
тньоІ УкраІни", Фонд Будови Святині Матері Ук . 
раїни на ОріЯні, але СПРАВДІ UE Є ОДИН ФОНД 
Який призначений для Утвердження і Поширення 1 

мж Українцями Рідної Української Національної 
Віри. 

І тут же хочемо пригад а ти, що ми кожному в 
Канаді жертводавцеві ·посилаємо Поквитування ,на 
якому стоїть така наша печать: 

Society of The Ukrainian Native Faith (RUNYira) Іnс., 
CHURCH; 21 MUNN Sт" НАМІL TON. ONT" CANADA L8V 1К1 

ТАХ ЕХЕМРТ: 0527002-39-14 

Поквитування використовуйте, виповняючи 
річні податкові ·аплікації. (Для Жертводавців, як\ 
живуть у США, ставиться печать з "текс екземпше. 
ном" виданим в США). 

Поквитування уповноважені підписувати такі 
наші Скарбники: С. Клер,або R.C. Пилипенко. 

Уточнення такі подаємо то· 
му, що ми, ви знавці духовної на~к~u Учителя Ле_вз 
Силенка, с людьми новими в релІгІиному ~итт.І .. 
Канади і ·сшА"і ми хочемо чеснотою в нашІи ВІРІ 
і ·порядком в наших господарських справах (фі~~н
сових і друкарських)здобути пошану в урядовцІв 
Канади і США і між кращими Українськими Людь-

ми. І все ж, не зважаючи на все це, ми приготов -
лені ·витерпіти всі обмовлення, очернення, ·зневажа· 
ння нас знаючи що "обмовлення" це є зброя на -

' ' б У "М в· .. " ших ворогів, а ми їх маємо ага то •. 1

. ага ІРІ 
пишеться, Щ> великі люди,покликаю для великих 
справ"на обмовлення уваги не звертають. 

З вірою в Дажбога, з вірою в науку Учителя 
Лева Силенка та з побратиrvською любов"ю, 

Святослав .В. Пилипенко, Скарбник Фонду r .С. 
ОСШУ F*ІВіри. 

Тепер Пожертви . 
посилаються, виписуючи чеки чи мон1-ордери на 

ім"я: Runvira,Account No: 4900367, 
і посилаючи на адресу: Run vi ra, 
Р.О. ВОХ 1174 - WINNIPEG, MAN. CANADA АЗС 2У4 

~VA.WAW'&~A.,"?«6t,....-ДW&,,~AWф'Ч" 



"МОСКАЛІ , ЧУЖІ ЛЮДИ", остерігає Прор~ Тар~1с Шевченко. М:хжалі-вторжники живляться потом 1 кро.в ю 
українських людей. М>скалі (мос~вит яни ,м~сквини, rvюск о_ 
вити)-пот омки ханів, мурзів, бе1в, бас.как1в Татаро-Мn
ш'ольської Орди.І про це пише Мага Віра", покликаmись 
на "Історію СССР". 

Сьогодні в Україні-Русі по містах бро~ять ба~щи
"блотниє" прибулі з ЛенінrрСІ.ду,Москви,Тули, Калуги і 
вони перебуваюгьу зв"язкузМГБ. Вони очмані.Jіі духом 
московського шовиніЗму , в Україні ненавидять все ук
раїнське і під "покришкою"· блотнихJ' тероризуюrь ук-
раїнських діячів тих, які під наглядом мrв .. 

В Україні був поет, компазитор і співак Володимир 
Івас1<1<.Він співом чарував українську молодь, збуджував 
почуття національної свідомости, гідности. Бама моска

лів, співпрацюочи з мrв, вечером сх~пила в. !~асюка і 
завезла його в ліс, який був оточении дротом,1 де був 
напис:.' "Воєнна.я зона-вход запрешон!". 

І тут в лісі москалі прив"язали українця В. Івасюка 
до дерева і в ім"я "воссоєдінєніє двох братніх народов", 
викололи йому очі, вирвали клі1щ:lми язика, ш гру~ях 

повидовбували дірки і попіД шкіру понастромял~ г1лок. 

Защо такі муки, мукИ жорстокіші за ті мук~,як1 пере -
жив добродушний шзарей Ісус Христос, якии мучивс~. на 
очах матері, і біля нього стояли його приятелі. Укра~нець 

і закликати народ до повстання проти наїзників-катів . 
прибулих з большевицької кривавої Орди Московської, 

11 МОСКАЛІ, ЧУЖІ ЛЮДИ". 

мучився осамітнений! . . 
В. Івасюк відмовився у ·Києві, Харков1, Львов~, Пол

таві співати пісень мовою <Жупантів-вторжників прибу -
лих з Московитії. І за це був замучений. 

у похороні В. Івасюка взяло уяасть 10.000 укра~н~1в. 
Поховання мало рабський характер: плач, с~ток, сшв

чуття , а треба було цій 10.000 масі ввійти у ~убло ~Б 
і покарати катів, треба було вторгнутися в ращостанщю 

"UAll"RTAЙTE:RKfl.0 ВАІІ ДІТИ НЕ ВИІТН~УТЬ 
ГОВОРИТИ, .ЧИТАТИ 0 ПИСАТИ UО-УКРАІНСЬ· 
КОМУ, ВОНИ СИЛОЮ ОБСТАВИН ПЕРЕСТАНУТЬ 
БУТИ Уl,РАЇНЦНМИ", РУНТАТО М. JJОЗОВИЙ. 

РІКАМИ, ЛІСАМИ, УЗГІР'ЯМИ 
ЗАХІДНЬОУ УКРАУНИ (РУСІ). Ум 

К.Ияни, знаючи, що литовці три- хотілося українську землю нази-
маються рідної батьківської віри вати польською. Король Казимір 
(не вважають себе ні грецькими, оточував українські села, вирізу
ні латинськими християнами), по- вав мирних українських хліборо
відважнішали. . І бів, не даючи пощади й немовля-

(Див. ш стор.1360) 

Почала буйно розвиватися ук- там: прагнув українську землю за
раїнська народна творчість, обря- селювати поляками. 
дність. Литовці не дозволяли по- Українці не мали. війська, щоб 
пам і монахам переслідувати тих себе оборонити. Боролися, керую
киян, які колядують, обмінюють- чись інстинктом самозбереження: 
ся писанками, відзначають свята коли невелика група вторжників 
Купала. вторгалася в село і починала rра-

Польща, будучи від 1242 року бити, хлібороби її знищували ви-
оборонена від татар Україною лами, сокирами, списами. Оборо
(Русью), мала можливість багаті- нялася кожна хат~. садиба. 
ти, міцніти, з?роїтися. Тепер її "Я довершив священну дію -
король Казим1р, грабуючи. укра- убив ляха, який вторгнувся на Ук
їнців Західної України (Рус1) вва- раїнську земл:19, щоб в україи
жає, що довершує святу" справ~ 1 ській хаті гнобити українця", -
корисну для католицько~ ВІри І І ~оворив хлібороб, цілував бать-
Польщ~. І ківську ріллю, їй віддаючи остан-

229. ПОЛЬСЬК1 ВТОРЖНИКИ /ні краплі свого життєрадісного 
БУЛИ ЗАЧАРОВАНІ ПОЛЯМИ, 1 серця. 
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(Українці сміливі - коли при
ходила справжня тривога, вони 

ставали земними богами. Без ва
гань внуки Дажбожі кропили рі
дну землю своєю кров'ю. Билися 

з вторжниками до нестями. Уми~ 

рали, не вірячи в смерть - віри

ли, що життя віддаю'!Ь, щоб жи

ти у серцях внуків і правнуків: 

... червона тепла кров ллється з 

грудей - тихо входить у весняну 
землю - освячується зорями не

бесними, золотоколосими нивами, 
єством вічного українс_ркого "Я"). 

(Продовження буде) 

Лев Силенко, "МаГа Віра". 

.f/~ ,) І~ І. 
11~-... 
~,r" ~ 



ЛЕВ СИЛЕИКО 

~АГА В І РА 
Відомі історики Аркас, Грушевський, Крипяке -

вич та іІіШі були залежні від цензорів - агентів "святєЙ· 
ших" синодів, "папських конr'реr'ацій" і жорстоких хри

стия~ (москвино-польських вторжників). 
Ім (нашим історикам) не було дозволено вільно по

українськоrvу трактувати хід історії України-Русі. Вони 
були примушені складати (з болем у серці) біJіьшу чи 
меюuу данину владикам (володарям) Чужих сил,(пишно 
одягненим кирам, кардиналам,архиєреям і єреям). 

І сьогодні, ко.ли б вийшла історія України.-Русі без 
схвалення московських комісарів чи архиєреїв грецько-
латинтського християнізму, то вона б не була допущена 
до колгоспу чи парахвії. Її арештували б так,як є ареllІ
товані вірші Миколи Руденка чи був арештований ~р-
нал "Дністрова Русалка" юніятським архиєпископом і 
згноєний у церковному підвалі. В Україні-Русі m кож 
ній книзі сьогодні стоїть "ярлик" (число) цензора,який 
є професійним архирабом большевицької Московитії. 

Сьогодні вийшла у Світ Українська Священна 
Біблія (Книга) "МАГА ВІРА": nерша (за 1000 літ) 
Книга написана рідним Пророком Левом Силенком 
натхненним Духом Єдиного і Всюдисущого Господа 

Дажбога (ДатРля Буття). 
(П РИМ ІТКА: Триnіл'Ьці (Оріsни ,5000 літ wюму )слово 

"Maia" вживали у зпаченні "Moiymнs". І це слово живе 
в мовах Eвponu,JJк "маrнус" 1"Меджесті,,, та інше.Еми -
моло~ія слова ,,Віра', подана в "Самобутній Україні", 
Ч.251, Лиnень,7.9 р., .стор. 1328). 

У "Мага Вірі":історіЯ Староукраїнської (Мізин· 
сько-Трипільської) культ.ури.Віра,Звичаї, Обряди, 
Життєві поняття і ·спосіб життя Трипільців. Розви
ток Прамови Білuї раси. Історія появлення великих 
релігій Світу. 
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Історія Риму і ВізаJІтії. Історія насильниць -
кого хрещення України-Русі. Обряди, Звичаї, Духов· 
ні поняття в Україні..:Русі в епоху володаря Святос
лава Завойовника. ІсторіЯ ганебної співпраці ар -
хиереїв Греко-ортодоксії з ханами Золотої Орди. 

Історія перевтілення Золотої Орди в Орду Мо
сковитії, хрещення татарської знаті ·в ріці Москва, 
прийняття татарами (тюрками) православія і мови 
слов"янської у школах парахвій. 

У "Мага Вірі", починаючи від Олега l:Ищого, 
як у літописі.послідовно (десятиліття за десяти
літтями) описані події з історії України-Русі до 
1775 року (до зруйнування Січі Запорізської). У 
"Мага Вірі" подані духовні основи монотеїстичної 
Рідної Української Національної Віри (РУНВіри). 
Подані "Сім Законів Правильного Життя"- Закони 
Духовного Самопізнання і Самовдосконалення 
Людини. "Мага Віра" -Священна Настольна Кни· 
га Синів і Дочок України • 

(Опис "Мага Віри" :довжина 10 інчів, ширина -
7, сторінок більше,як 1400, тверда оправа, золагі від
тиски, доброякісний папір,ціна 47 долярів: в цю суму 
входить оплата за поштову пересилку, за ашуранс,спе-

ціяььно вигаговлене упакування). 
Основні1 Приходи з продажу "МАГА ВІРИ" 

передаватимуться на бу дов у Святині Матері Ук-
раїни на Оріяні.Замовляти "Мага Віру" можна вже 
тепер, виготовляючJ.t чек чи "моні ордер" на ім"я 

"Maha Vira" ,і листа адресуйте на "Maha Vira" 
' 
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ПРИРОДА 

88. "УЧИГЕJПО, V СВЯТИНІ "Сови" до півночі бадьоряться, увагу на яблуню: є ·в неї ршш Вt.'-
ВИ УТВЕРДИЛИ ТРИЄДНІСТЬ 'Га ранком вони мають найг:шб- ликої плодовитости і є - .ма;юї. 
(знамено Дажбоже) в обрамленні ший сон. І це не тому, що вони Вважаю, що подібну власпшkть 
Сонця. Звеличуєте природнє наро- самі собі вибрали такий стш1ь мають і роки життя людськоп.). 
дження віри. А от монах-христия- життя, а тому, що їхня вдача мас r' Знаємо:· людина вночj мас ни
нин тікає від природи в печеру: таку вроджену властивість. І вони жчу температуру; і найюжу ~ . ві.1 
вважає, що тіло треба бичувати, змінити 11 не можуть. · · f-i години до 3-ї. О 6-й ro~pii в~.-
щоб спасти душу. Чи справді ЛІО- На людину (і про це читаємо у чора температура тіла н~а. 
ди це діти Природи?" "Мага Вірі") діють сонце, місяць, Підвищену дієздатність людина 

- Сонце і Земля - творці Дня зорі-проміння далеких кос.\tі чннх має від 9-і .ранку до 12-ї rо.цини 
і Ночі. Усе, що живе, засвоїло світів, галактик, і внутрі ~шцшш дня. І від 4-ї дня Ло 7-ї вечора. У 
властивості доби, пристосувалося діють сили прІ!стосування, сп.:~и години підвищенної дієз-датіюст11 
до їхніх дій. На людину (на кож- життєздатности. І кожна людина людина краще чує,_ бачить, думає, 
ций нейрон) діють вечір, ніч, ра- на ці дії (незалежно від волі) інак- працює. І світання має в житті .шо
нок, день. І відчуття цих ді~' n ко- ше реагує. І в цьому також треба дини осt\бливе значення: від 4-ї до 
жної людини інакше. шукати відповіді на питання: "Що 5-ї години ранку найбільше роди-

€ думка, що людина повинна зі мною є: без причин сьогодні ться людей. І на цю годину най
вставати рано - в час сходу сон- маю зіпсутий настрш, відчуваю більше припадає смертей. 
ця: знаємо, що такі настанови да- млявість, збайдужіння? А ;J.ва дні Ми, внуки Дажбожі, віримо, 
вав дітям Володимир Мономах.' Я тому без причини мав добрий І~а- що ми підвладні видимим і нсви
писав, що людей можна поділити стрій, приплив нових життсра,:~1~- димим діям Дателя Буття (Даж
на дві групи: "сови" і ижайворо-

1
них сил?". ' бога}. Ми природньо віруючі що

ни". "'"ЖайворонИ" втому відч~·ва- Є в нас вислови: 1'Минув рік ди - і народження віри нашої 
ють. вечором, сон кличе їх до Jtіж- 1 моїх великих досягнень. А цен ·рік прироnнє. самопізнаючи себt:: мя KaJ Прокидаються вони рано. не приносить успіхів". Звернімо пізнаємо дії сил Лажбожих нн нас. 

• ,("МАГ А ВІРА"). 

67. "УЧИТЕЛЮ, ДУМАЮ, ЩО 
VКРА1НЦІ РVНВІРИ ПОВІ;JННі 
перш за sce старатися, ~об чу
жинці любили їх. РУНВ1сти по
винні прислухатися до думок чу-. ," жинецьких .. 

- Українці РУНВіри повинні 
перш за все любити самі себе -
себе любов'ю ;10 себе звеличува
ти, зміцнювати, вдосконашс;вати, 

- Тільки самостійні (від жод-

них чужих сил неза.11ежні) люди 

здібні успішно боротися за наці

ональну самостшюсть. РУНВіра 

- Шлях У країнської Самостійно
сти. Хіба можна боротисJІ за са
мостійність, не йдучи по шляху 

самості:йНости? 

Озн~;еність У краї~сь.ког~ Народу. інськоі віри в Бога. Англієць спра
у цш Означеност1 !"1є рщне мно- ви англійські ставить вшце чужих 
Г?rран~е бу~я, І ДІЄ зіюруumива сrірцв (християнських і комуніс
~щповщальюсть за до~ю ~:роду, тичних). І коли він чужим спра
иого минуле, сучасне І маиоутнє. вам: дає місце у своєму жипі, то 

І ·. І. ~ м 

РУНВіра - Шлях Національ-1 не тому, щоо 1.м служити, а тому~ 
ної Саl\-юсвідомости, глибинна пси ... щоб- вони с:1ужили йому. І таки
хологія рідної правди, яка співпра- ми є й Німці, Москвини, Францу
цює зі всіми світлими правдами: зи, Поляки, Греки, J}атини. 

на світі. РУНВіра - вияв нелука-:1- , ("МА r А в 
1 
р А") • 

вої Української доброти, глибоких 
народних болів і радощів, веління/ 

блаrородноrо се~ця, яке ~ам~ се- у серці відчуває блаженство 
бе кличе, непоко1ть, обнад1ює І зо- той хто має блажеmше розумін
бов' язує- до дії самопізнання, са- 11 я 'віри. у блаженному розумін-
мовд~конален~я. І - само.дис- ні оіри освячується терпеливе ста
цШІЛ1ни. РУНВ1ра - священн1 хо- nлення до інакшевіруючих. Ніко
тіння народу жити, і в інших на- ли не можна ніяке віровизнання 
родів не відбирати прав на життя. ображати, переслідувати. 

РУНВіра - всесвітня саморе- ,("МАГ А ВІРА"). 
презентація Українського "Я"; І 
РУНВіра - Закони розвитку і 
утвердження Мудрости Україн-

РУНВіра -:-·чітка національна ськоrо Єства, утвердження Укра- ~~~~~~~~~~~'9 
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ВІТАННЯ 
Вітань присвячених Освяченню Святині Дажбо

жої у rемільтоні (Онтаріо, Канада) Ми отримали 
декілька десятків з різних країн ЕІЛьного Світу 
і ·тут деякі ·з них скорочено поміЩуемо. Всі ж іІі- ' 
ші Вітання зберігаються в Архіві ОСІДУ Рідної 
УкFаїнської Національної Віри. Є надія, що в 
маибутньому ,видаючи наш "Календар-Альманах", 
і з них частину використаємо. ~Редакція. 

У Австралії свідомі Українці з великою радістю 
сприйняли вістку, що в Канаді в.Же є Святиня Дажбо -
жа, в Якій славиться Рідна Віра,Рідна Правда,Рідна 
Воля. 

Слава Дажбожій Україні! Слава Великодушному 
Учителеві-f\>орокові Левові Силенкові, Який виводить 
синів і дочок України з Д:>му многовікової неволі ! 
Слава Світовій Родині Українців Рідної Української 
НаціоІ01льної Віри! Слава Вам, Побратими і Посестри, 
що живете у rемільтоні, Ви щасливі, що можете що -
недіJіі (вперша за 1000 літ!) іти молитися до Святині 
Дажбожої 

Освячення Святині Дажбожої- це ж освячення Не -
залежної Української Духовости, самобутнього життя 
Українського Народу! Ми Rlстільки схвильовані цією 
подією, що в нас невистарчає слів виявити своєї Вели
кої Радости. 

Що все це значить? Це значить, що Українці не хо
чуть себе підпорядковувати догмам і канонам Ватика

ну І rреко-(ртодоксії, Московського большевизму. Ук -
раїнці хочуть мати Українську віру в Єдиного rоспода 

Бога і мають Українці свою священну книгу "Мага Ві

ру" ,яка є святим словом rоспода Дажбога тому, що 

Її написав .'рідний Пророк натхненний Дажбогом. 
Великий жаль, що фізично ми не можемо бути при

сутні ми на Освяченні Святині Дажбожої. Але духовно 
ми з Вами- ми зріднені духом Рідної Віри! 

За Правління Станиці ім.Ів. Франка (ОСІДУ РУН-

Віри), Ярослав Дяченко,rолова ffравління. 
Канберра, Австралія. 

ІДЕ ВІН 
"Так в іст орії· буває : приходить дивна Людина і 

вогнем душі своєї і силою роrзуму свого діє Rl душу і 

розум Rlpoдy. І виводить відважно при Божій допомозі 

рідний народ з многовікового дому неволі. 

Не було б РУНВіри, не було б священної книги 
"Мага Віри", не було б Святині Дажбожої, не було б 
Українців Рідної Української Національної Віри,ко -
ли б не прийшов до народуБогомпосланий Пророк,який 
)ІНТТЯ свое присвячує рідному людові. ГЬказує Укра -
їнцям Українську дорогу до Господа Бога, ім"я Яко-
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~-~~ог. . 
І рідного Пророка вже не можна вщ кз.род~ сх~ва-

ти. Іде Він. Людям дарує "Мага Віру"-закони Р1дно1 
Української Національної Віри. Це Явище епохальне , 
непромиІ01льне, це тіJіьки початок ходу Великого Укра-

їнського Духовного Відродження, і ми свято віриМ): 
встане Україна, світ Правди засвітить! 

В.О. РуІfІ'ата В.М. Печений, від імени Станиці 
ім. С. Наливайка, Брізбан, Австралія. 

ЄДНАЄМ НАШІ ДУШІ 

"Святиня Дажбо>10-це голос Господа Бога Правди
вого і ЕЬюдисvщого,який зглянувся на многос~радаль

ний народ Український поневолений канонами 1 догма -
ми грецької ортодоксії і Латинського католицизму. І 
послав до свого улюбленого народу Українського рідно
го Великодушного Пророка, mродженого у глиняній ха
ті і<рИТіЙ СОЛОМОК) Rl березі СВЯТОГО Дніпра. 

Ми щюливі- ми діжцалися Божої ласки- можемо з 
Богом розмовляти не через пророків Юдеї, святителів 
Ватикану чи Греко-Ортодоксії. Ми з Богом розмовля
ємо через натхнення рідного Пророка. 

Освячення святині Дажбожої у Гемільтоні (Он 
таріо) єднає всіх Українців у всьому світі сущих біля 
рідних Святощів. Шкодуємо, що m Освячення не м?же
мо прибути з далекої Каліфорнії. Але ~ховно в~~ ми 
з Вами, всі ми,як одна роди:на у Святию Дажбож1и! 
з вірою в Дажбога, з вірою в mуку Учителя Лева 

Силенка та з Побратимською любов"ю до Bcixt , - . 
Прийміть від RlC дар -150. доляр1в. 
Гомула Святослав і Діяна, Шкварченко Мирослав 

і Докія, Святослав М. Когут, Лимар Данило і Калина. 

Каліфорнія, США. 

МІ\ЙБУТНЄ 31\ RІ\МИ 
Люди кажуть:"Та це 'К Диво нечуване! Тисячу літ 

Українці біля вівтарів греко-латинського християнства 

стояли на колінах. Поклони складали святим грекам,юде

ям, латиRlм. У них спасіння благали. А тепер відхо -
дять від чужих вівтарів. І йдуть до Рідного ЕІвтарЯ,'ІlРб 

мати рідну віру в Бога. Щоб у своїй хаті була своя Прав· 

да , своя Воля". 

Душа радіє, що є у Вільному Світі Дажбожа Святи
ня. Не лякаймося цього Дива! Це Бог справедливий і 
милосердний визволяєRlС довго-терпеливих з неволі,ви

зволяє з тьми, приниження і забуття .Fадіймо - ми спа
сенні! 

Ми йшли до чужих Пророків, та ті чужі Пророки про 

чуже думали, Rlc не розуміли, кз. горе кз.ше уваги не 

звертали. Бог нам послав рідного Пророка-Учителя,uрб 
ми у своїй хаті мали все своє- Віру, Правду, Волю! 

Передаємо дар на Святиню Дажбожу -100 долярів. 
Посестра Людмила і Побратим R:>ман Феньки, 

Ню ,LІжерсі, США. 



Що таке РУНВіра (Рідна Українська JІаціональ -
на Віра) проявлена в Науці У11tтеля Лева Силенка? 

Які в ріцновірів обряди? Яке в них розу'1іння Є,1и
ного Бога? Які в них погляди на рідну історію, nрав

ду, мораль, мудрість? І які в них Святощі, молит

ви, обряди, закони, заnовіці,світорозу'1іння? Та -
ких і nодібних nитань у Аас багато. На всі ці пи -
тання матимете r. ідповіді, отримавши від нас та-
кі книжки: 

І.Мудрість Української Правди. 
2.•о повинен Знати Українець? 
З."Мага Врата " (Лев Силенко). 
4.Закони Правильного Життя. 
5. Перевтілення. 
б.Створення Нового "Я" (Лев Силенко). 
7 .Діти і Роди чі. 
8. Світ і Й oro Тhїни. 
9.•Совість Історичної Науки. 
10. Чужі і Рідні Імена. д~ ти,наша знать? 
1 І.,l]ія\1анти з Xpa~ty Свіrової Історії. ( Зара,,,ус•" 
ра,Бо~ і Біб11іА. Будда,Бо~ і Сван ~елії. 

12. Так Говорить У ~итгл ь Л ('В Силf\111<0. {!Іро Біб.11ію). 
13. ·~отворсн ня СВ1ту(Книrn Іва11а Фра1tк~ 
14. Закони Життя - Рід11а Віра. 
•w·~~ ... ~" З ЛИСТІВ ЛО ВИЛАВ/11/ЦТВА: 

"Прошу прислати 14 хнижох, назви 11хих перечислені 
в "Самобутн"ій Украіні". Знаю, zцо папір, фарба, друк., 
прац11, асехурована поштова пересилка тепер доро~о 
коштую11t'Ь.Отnж, прошу прийияти. мій внесох 20 доля-
рів) на Розбудову Вашо~о Видавницт8а.Жду посилхи з 

кни~ами:' (З листі в) 

САМОБУТНН 
}/Кf)"ЇНА 

.. Samobutnia U kraina ". 
RUNVIRA 

А Ukrainian Monthly Magazine. 

FOUNDED /966 

Р.О. ВОХ 1174 - WINNIPEG, MAN. CANADA АЗС 2У4 

ORIANA, Р.О. ВОХ 147, SPRING GLEN, N.Y., 12483, USA. 

Society of thв Ukrainian Nativв Faith 

LEV SYLENKO, 

Foundвr and Spiritual Lваdвг 

е 

Читач nише: 

"ПосиАаю пожертву (п "А•& до.ІJАрів ), цілиІі ріх ш11і.ь ме
ні BalU цінний І/асопи с, Читаю сам і даю читати сусідаv;· 

1Іасоnис nосилас'1о кожному, хто повідо~ляс, що хо
че бути нашим 1Jитачем, і щиро дякуємо за пожертви. 

Наша Адреса: 
ф -----"SAMOBUTNIA UKRAINA", 

Р.О. ВОХ 3592, STN. "С", 
НАМІ L TON, ONT., CANADA L8H 7М9 

Адреси наших представництв: 

Во• 57. Р.О. 518Ііоn "Е-. 
Monlreal. Оuеьес. Canada. Н2Т ЗА5 

Р.О. Вох 651, Edmonlon, 
Alta., T5J 2К8, Canada. 

Р.0. Во• 48585. Barringlon Sln. 
Lot Angel8, СА .. ІОО49, USA 

РО Во• 4365. SІ Е. 

ОІІаwа. Onl .. К 1 S 584. Canada 

Вох 745. РО Fonlh1ІI, Onl 

LOS 1ЕО. Canada 

40 H1ghlteld Rd . Bollon. Lancs 

BL 1 - IEL. Grмl Brilaln 

Р О Воа 383. Sln "І", 

Toronlo. 0111. MS7 2W2. Canada 

Runvira. І 16 51. Marks РІ. 
New York. N.Y .• 10009. USA. 

124 W. Granada SІ., Phoon••. 
Arizona. 85003. US~ 

1234 N. Kedz1e Ave . 
Chкago. ІІІ. 60651. USA 

1911-10 Ave. S., Minneapolis, 
Mlnn., 56404, USA. 

15338 Lamb SІ. For1 Luplon. 

Colorado. 80621. USA 

Р.О. Во• 111, Manuka. А.С.Т" 
KanЬerra. 2603. Au11ralia. 

Р О Во• 14 1. Sunnybank. 
BrisЬOne. OLD. Austral1a, 4109 

Дорогі Чита чі! 
Іlроси\10 1ювідомлити нас, коли тr. чи i1вur. чис,

ло "Самобутньоі України" Ва\11юшта 11Р ,rtОРУ'ІИ
ла, шоб \11 '101·;1и Ва'1 прислати 11овторно, дяку -
ватимемо за с11ів1~ацю! 
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