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Доводимо до відому Наукове Товариство ім.Шевченка, Укр.ВіJІьяу Академію Наук, Катедри 
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Немає жодних підстав вважати, що це сJІово чужоземного походження. 

Справа веJІиких наукових відкрить - справа людей високо обдарованих,людей роз

виненої у.яви, глибокої інтуїції, ш:~чюких знань і одержимої трудоJІюбности. ВеJІикі 

науковці родяться так,як поети,філософи,кпмпозитори, духовні лідери. Вихід "Мага 

Віри" започаткує перегляд .і п~реоцінку дотепер написаної історії України-Русі. 

Редакція. 

(Продовження. Початок у Числах ІЗ1 -· ·,: .~,.11кі ~ожна в нас замовити). 

34. КУБАНЬ. Коли українець, 
... Ф . чання). !'1:- ;" І~азати Купанські 

якии живе у лорищ, сказав, що 

б І\озакн, з 11с І{убансм:і. 
він кубанець, емігранти з Ку и 
спитали його, коли він прибув з u Сула,~ Є(J в санскри)ті Jакі слова 
Гавани? Треба казати Кvпань. сvтапа дуже тепло ; сvдурак_а-

с " " · ра" (д'1же зле чvюч~ 1 ). (Санскr1п
анскритське слово купа зна-

ське 11 дур" значи~ь -- дурнота, .і 
чить - джерельна вода, джерело, 

" " звідси - "дурасіта" (дурне сид-
во't-ю складне з ку , ·~lro значf.ІТЬ 

1 ження, поводження), 11 дураукта" - ко'І'ра і 'па" - пи·.~·и -- nода, 
яку можна пити, свіжа доf>>а во- (лvрне говорення), "дурада Р v" 
ца. Біля '1 купа" (джерела) наші (погане дерево), 

11

дVРбала" (с,;rабv
nредки мали величні свята Купа- ватий)). "Сутану" (дvже т_онка), 
ла: мололь і дорослі люди сходи- "с,толіта" (л:vже лелійна, граюча, 
лися біля купа (джерела, струмка, мила), "сvлалата" (дvже милонид
ріки), і мали "ла" (леління, rулян- на, при11а11на), '

1

сулу" (дvже забав
ня, лагіднення. мплvn:шня. роди- на), '

1

сула" (дуже лелійна, мрійна, 
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граюча). Пісенна назва річк.и не 

випадкова. 

Наші пре,1ки були б~щьорими 

дітьми бадьорої природи. І вірили 
вони, що пrирода уміє говьрити, 

душу мас. І вірили, що чим краще 

людииа знає таїни природи, тим 

леппе і щасливіше їй живеться. 

Вони свідомість брали для себе з 
свідомости Всесвіту. 1хня свідо
м1сть була злагоджена з ритмікою 
життя природи, і тому була свідо· 

містю здоровою, радісною, пра· 

вильною. 

35. ТЕТЕРЕ В. САНСКРИТ. 

СЬКЕ СЛОВО "ТІТІРІ" ЗНАЧИТЬ 



- ТЕТЕРКА, ТЕТЕРУК, ТЕТЕРЯ. 
Ріка, на степових берегах яко! жи
вуть тетері, має назву Тетерів; 
Санскритське слово "ті ті рі,, сПо

ріднене з нашими словами - оте
терілий (переляканий); отетерілий 
вигляд; отетеріти (розгубитися)~ 
отетерів (збентежився). 

Удай. Санскритське сл о в о 
"удан" (вода). 

У "Рик Ведах" слово 11 у даня" 
значить - водяна, водяниста, а 

санскритське ім' я Удая значить 

- Той, що у воді живе, Водяник. 
Санскритські слова 11 удапіті" (во
да для пиття), "удастока" (водо

стік), "удаплава" (вода пливуча), 
11 

удапрут~' (вода предка) так збе
регли свою первісність, що й сьо

годні для українця зрозумілі. 

У ж. Назва рікн У ж немає ні
чого спільного з вужом. У сан

·скриті словq "юшні" значить ки-
' 11• 11 

п яча вода, ІQша, юшка., .а ~ша 

- їжа, а "кrші" - юшка, навар. 
3 слова "юш" (юшка) походить 
назва ріки Уж. 

36. ХОРОЛ. У санскриті слово 
"хура" нзачить - копито, а також 
- перегляд кінських копит перед 

перегонами, тобто перед початком 
їзди на "ашвах" (лошатах, конях). 
"Ашва хуралі" - кінські перего
ни, а "хуралі" - 1:1азва місця, де 
виробляються луки і стріли, і де 

відбувається їзда на конях із стрі
лянням з лукjs, 

Санскритське "хур" спорідне
не з санскр и т с ь к и м 

11 

чур" і 
"кшур"; са_нскритське ''чураті" 
~начить - чухрати. А "косу-ра" 
{від ''кшур") - косу різати; ро

бити косу - здійснювати обряд 
переводу юнака в стан косака. Об
ряд переводу юнака в стан коса

ка здійснювався на святах Купала 

і Х урала. І на святі Х уральському 

здійснювалися обряди ратних зма

гань: косаки показувал1-1 військо

ву хуралність, літаючи на конях. 

3 слова 11 хурал.і" походить наше 
слово "харалужний" (загартова
ний, відважний, бойовий; харалу

жні мечі - гартовані, бойові). 
"Гремлеши о шеломи мечи хара-

лужними!" ("Слово про пr охід ta), і має значення - божествен
Ігоря"). Хуралі, Хорол, харалужні на, дивотна, чарівна. Санскритські 
- мають спільний корінь. слова "дара Діва" значить "дівчи-

37. РОСЬ. "По Роси і по Сулі на божественна"; у нас первісне 
гради поділиша", ("Слово про по- слово "дара" забулося, лишилося 
хід Ігоря"). Рось і Ірпінь пливуть - діва, дівчина." 

на землі племени Полянів, де сто- Санскритське слово "расана" 
ять гради Київ, Вишгород, Яро- значить - дівчина приманлива, 
полч, Звенцгород, Звижден, Краси, чарівна. Діва русана (расана) жи
Заруб, Кані:в, Богуславль, Трипіл- виться рьсою, яка на квітах вран
ля. Назва ріки Рось споріднена з ці, як сльози, блищить; вона ру
назвою ріки Раски (на Волині) і з салка (росою ніжена, олелієна). 
назвою Русава (лівобережна при- Русалка збагачується натхненням, 
тока Дністра). п'ючи "расин ". Санскритське сло-

Санскритське. слово "расаная" во "расин" значить - сік з квітів, 
значить - буде дощ, росить, а ягід і меду. Русалка є "расазна"; 
"расмі" - росяно, краплиста. У санскритське слово "расазна" зна
"Рик Ведах" слово "раса" много- ч1rть- дівчина знаюча красу квітів 
значне - вода, роса, ріка, напій. і знаюча дії напитку зробленого ·з 
У "Магабгараті" слово 11 раса" зна- роси і ~ві:rів. Вона знає таїни ле
чить - діючий напій, ·нлnій здо- лін~я (кохання), вона вміє "з кро
ров'я, вода життя. У "Магабгара- ви макових пелюсток і роси тво-. . 
ті" оповідається про ріку Раса, яка рити кров вічної молодости і кра-
обпливає Небо й Землю. У сан- си". 
скритських аналах оповідається 

про божественну ріку Раса, "Раса 
кула в Кусадвіпа". Санскритс;ькі 
слQва "расата" (росиста, сокови
та), "расасир" (напій зроблений з 
сиру), "расака" (навар з м'яса, ро~ 
сіл) по-рj.Дному й сьогодні звучать 

для нас, хоч вони й вважаються 

словами взятими з- мови, якою те

пер не говорять ні в Европі, ні в 
Індії .. 

38. НА БЕРЕГ АХ РІЧОК, В 
ОЧЕРЕТАХ ОСІДАЛА РОСА, ЯК 
МЕД У СОТ АХ. І наші далекі ро

дичі збирали росу, вважали її ці

лющою водою небесною. Росу мі
шали з медом і кобилячим моло

ком," і нею годували дітей, і особ
:Ливо дівчаток, щоб вони мали ли
ця ясні, як вecujfн'4~ світанок на 
Росі. Дитина росла на росі, росою 

лагіднена, вона - росса (благо
родна). 

Санскритське слово "расала" 
значить - їстиво приготовлене на 

росі, овочах, меді й ягодах, а "ра
сика" значить - ніжна дівчина, 

росиста (як я
0

года соковита). Зна
ємо, що слово "дівчина" походить 
від імени бога Дива (Деви, Деу-
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39. І ВІРИЛИ НАШІ ДАЛЕКІ 
РОДИЧІ, що людям, животині, лі
сам, полям дає життя не звичайна 

11 " ( вода, а - расасвара роса не-

бесна, вqда, що краплями падає.з 
неба). І вірили вони, що на свар
зі (на небі) є 11 рая Раса" {ріка Ра
са), і там, у с:вітлі раю {ріки Раси) 
ж и в у т ь душі Первородительки 

Лель і ПервородИ:теля Оря. Лель і 
Орь - роси, роси - внуки Даж
божі. Внуки Дажбожі народжені 
трьома святимижиrтєдайними си

лами (сонцем, землею і водою), і 
життя їхнє ознаменоване світлою 

триєдністю ('І'ризубом), і народже
ні діти їхні освячені святою во
дою - звідси "свята вода, свята 
роса, свята Русь". 

Гіттітське слово "маза''- зна
чить "мати земля", а "ЛІQ маза •r: 

" . ." " . " - люди матер~ земш ; шо вжи-

валося гітт: і тами і сумеріянами '' 
значенні "любленці" (вибранці, 
благородні), а "лю дана" - любо':' 
в'і9 дана (nюдина). Тільки там, де 
на 11 маза" (на матjр землю) йде 
"расасвара", можуть жити люди, 
вони ~ раси, роси, чи, як пише 

"Слово про похід Ігоря" - руси-
1 ци, русичі. У "Виласа Книзі" чи-



таємо - русишть, рускень, рушь,. 

русище, руси, русе, руште. 
слідни:ки, які вважають, що слово 
и Русь" споріднене з рікою Рось. 
Іхні припущення правильні, та во
ни не були обгру.1'овані, і тому ли
шилися за бортом історичної на
уки. Ім не було відоме значення 
слова "рось••. -

Санскритське ~лово "русат" зна
чип; - різати хліб на полі, руша
ти стебло, колосисті палі, а 11 py
ca:ra" значить - жнива, косови
ця. У "Рик Ведах" слово "рісанті" 
значить - скубти колосисті стеб
ла, а слово "рус" значить - нас
тупати, русати (рушати). Сан
скритські слова "рісанті" і "русан-. 
ті". мають спільне походження: 
"рус" - руш, рух і "анті", "аті" 
- іти, рух іде; "русанті" - руша
ти. Також у санскриті (і особли
во у "Рик Ведах") слово "русат" 
значить~ ясний (білий, як роса, 
росяний, русий). Санскритське 
слово ирус~тпасу" значить - яс
на, світла, велика рогата скотина. 
Наші родичі (трипjльці) світлого 
оленя звали 

11 
руса". І сьогодні в 

Індії слово н руса" значить - світ
лий олень. 

4QCTAPE ІНДО~ВРОПЕ~ 
СЬКЕ СЛОВО "РОСА" (РУСА, РУ
ША) ЗБЕРЕГЛО ПЕРВІСНЕ МНО
ГОЗНА ЧЕННЯ. Наприклад, греки 
слово 

11 
росісті" вживають у зна

ченні - світлі, русі; вони цим 
словом називали усіх русявих лю

дей (лїодей РусІ (України), Скан
дШІавії та інших північних країн). 
Латини казали "руссус" у значен
ні - ясний, червонявий, рудий; 
фра~ нцузи і англійці слово ''рус
сет" вживали у значенні - жовта.
во-рудий, світJfо-рудий. 

41. ХЛІБОРОБСЬКА КУЛЬТУ
РА МОЖЕ ПОСТАТИ І РОЗВИВА
ТИСЯ ТІЛЬКИ ТАМ, де земля має 
"рос". оКли йде "раса свара" (ро
са небесна, дощ), то буде "рус': 
(руш), тобто - урожай, будуть 
жнива. Не знали наші Далекі ро
дичі, як творяться хмари дощові. 

:Вірили, що по сварзі (небі) тече 
рjка Рось, і-вона, як пишуть "Рик 
Веди", землю "росить"; земля, ма
ючи "рус" (воду), родить "біжя"; 
санскритське слово "біжя" зна
чить "зерно", '1 збіжжя". У старо
кельтській мові ело.во "рус" зна
чить "вода". 

Санскритські сл о ва "рус~' і 
''руш" також значать-- рух, дія, 
а слово "рошана" · - рухати про
ти, тобто - серпуваrи, а "рошак
ті" - рухливо (зворушено) ректи. 
говорити. І далі - санскритські 
~ова "рос", "рош", "рус" у Пра
мові індо-европейській означали 

- роса, вода; напій, руш, рух, рух

ливість; росий~ русий, світлий, яс

нцй, білий. 
Слово "русий" (прикметник) 

виникло з слова "роса" так, як 
"малиновий" з малини". "Стіл по
середині круглий, застелений ма

линовою скатертиною", (М. Вов
чок). 

Оріяни часів Трипільської ку

льтури були першими русами, з 
іхнього роду походять кімеріяни 

(сумеріяfІи), гіттіти (скити), етрус
ки, іранці (перси), кещ,ти, ахеї, ла

тини, балтн·, тевтони. Слово "рос" 
(рос,. рош, руш, рас) на різних зем
лях у різні епохи збагачувалося 

Є в "Рик Ведах" імена славних 
царів - Русама. Русана - ім' я 
світлокосої жінки бога Рудри. 
Треба згадати, що у санскриті "с" 
переходить у "ц", і звідси - "ро. 
Цапа" (білі хмари), "роцака" (~п
ромінений), Роцана - ім'я божо
го СJІНа Вішни і Роqана - ім'я бо
га Індри (Ману Свароціша); "ма
ну" - ман, розум. Санскритське 
"Ману Свароціша" значить - Ро
зум Небесний (Сваржий). 

новими значіннями. 

Володимир Даль (автор пояс
нювального слшшика москвин

ської мови) зазначує, що він чу.в 
прадавню легенду, що "Русь - це 

чудотворіння ріки Дніпра". Є до-

Наприклад, старі ханаанці (ще 
перед приходом на їхню землю 

rибреїв) булн підлеглі гіттітам
завойовннкам. Вони звали гіттіта 

"рош" у значенні "голова", 
11 
зверх-

" 11 " З Х А. ник , наказодавець . ан11ану 
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слово "рош" (рос, роши) проник

ло в Єгипет. Єrиnт~яни звали гі~ті
тів "·росами", 'і також звапи їх єги
петським словом "гиксоси", що 
значить "володарі земель". 

42. ПРОРОК-РАБІН ЕЗИКИЕЛ 
ПОПЕРЕДЖАВ ГИБРЕШ, кажу
чи їм, щоб вони міцно три-малися 

рідного способу життя, бо, як ка
ра Саваотова, rірий.де князь Рош 

з Maror землі, і їх покарає. Maror 
- син Яфета, "сини Яфетові -
rомер, Maror", (1 кн. Мойсея, 10, 
2). Яфетове плем'я на думку про
рока-рабіна Езикіела живе у Кі
мерії (r омерії-Маrоrії). Земля К і·
мерія (або, як ми кажемо ~імерія) 
знаходиться між Дунаєм і Доном. 

Езикіел пише: "І надійшло до 
мене слово Господнє, таке: Сину 
чоловічий! Поверни твій вид про
ти Гога в Магог-землі, проти кня

зя РоШського ", 11 
:·"пророкуй, сину 

чоловічий і промов до Гога: Так 
говорить Господь Бог: Чи так во
но? того часу, як люд мій Ізраель 
розживеться безжурно, ти про це 

дізнаєшся, і вирушиш ти". з най· 
дальшої півночі, ти й многі наро

ди з тобою, сама кіннота, величез
на ватага й безліч війська", (Ези
кіел, 38, 2, 14). 

У часи Езикіела не було країн 
з назвами Франція, Британія, Гре

ція, Рим, Германія, Україна (Русь). 
Езикіел знав У країну (Русь) r оме
рією (Юмерією). У "Біблійному 

Словникові" (Вілляма Шмітта, ви
дання 1948 року, Філядельфія) на 
стор. 375-й визначено, що "Maro
riя репрезентує важливу Скитську 
расу". Вільям Шмітт (на стор. 
375-й) пояснює, що слово "Maror" 
значить "Країна Божа", а слово 
"rомер" (:ua стор. 221) у нього 
значить "Досконалість"; він пояс
нює, що з цього слова й походить 

слово "Кіммерійці", і зазначує, що 
кімерійці споріднені з родиною 

Кельтів. Отже з Maroriї (країни 
Божої) прийде князь Рош і князь 

r or. Вільям Шмітт пояснює, ЩО 
слово "for" значить !'Гора". 

43. ПРОРОК-РАБІН ЕЗИКІЕЛ 

слово "ror" СТВОРИВ з СУМЕ-



РІЯНСЬКОГО СЛОВА ·"КУР", що 
11 " 11 • " 

значить гора , з -в е р х н и к , 
"князь". У санскриті слово /1 ryp" 
значить "гора"; у часи писання 
11 Слова про похід Ігоря" в У краї
ні (Русі) слово /1 кур" вживалося 
побічно з словом 11 гур" у значен
ні 11 гора". Земля Тмуторакансько
го князівства межувала з узгір'ям 
Північно-Західнього Передкавказ
-з.я. У ,;Слові про похід Ігоря" чи-
таємо, що 11 Всеслав князь.:. іс Ки
єва дорискаше до кур Тмуторока-

" 
1
' ""Б " и ня ; тут слово кур аян уж -

ває у значенні 11 гур
11 

(гір). Митро
полит Іларіон (Огієнко) переклав 
"Князь Всеслав ... з Києва до пів
нів доскакував -Тмутороканя" -
переклад неуважний. 

Вільям Шмітт (на стор. 572-й) 
пише, що Рош, про якого пише 

Езикіел, це ім'я одного з великих 
Скитських п лем е н. Історики 

Джонсон, Уеллс, Латам, Стейн 

вважають, що ім'я Русь означало 
українців ще -з часів -Трипільської 
культури. Ім' ям Русь у часи Три
пільської культури звалися хЛібо
роби - у часи _Трипільської куль

тури на Наддніпрянщині жили 
хлібороби-скотарі і скотарі-кочів

ники. Вони хоч і були людьми од
ного роду, та вели між собою жор
стокі війни за ріки, ліси, пасови

ща. 

Слово "раса'' {рос, рус, руш), 
як слово Прамови Індо-Европей
ських народів, проживши більше 
як п'ять тисяч років, майже збе
р6rло свої первісні значіння. На
приклад, в українців {русичів) -
роса, руш, руса, Русь. У англійців 

" " / 
11 

") че слово -руш \:чи раш , яке, о -
видно, походить від слова сан

скритського 11 раса" {роса) є сино
німом їхнього слова "тір" (сльоза), 
і також воно значить "рух" {ру
шання), а слово 11 руссет'' (у фран
цузів і англійців) значить - ру
сий, світло-рудий, ясний. Щойно 
згадував, що в Індії сьогодні рід 

світлих оленів (русих) зветься 
11 
ру

са", що старі греки звали того 

грека, який мав світле волосся 

''росісті" (русий, світлий), і всіх 

жителів Гіпербореї (півночі), тоб

то українців {русичів), тевтонів, 
скандинавців) греки звали 11 росіс
ті" - русяві, світловолосі. 

44. КИ1ВСЬКА РУСЬ - НАЗВА 
ПРИДУМАНА НЕ ЩОБ ПРИНИ

ЗИТИ РУСЬ, А ЩОБ ЗВЕЛИЧИ
ТИ П. Багатьох· чарувала слава, 
краса, велич Русі. Слава Русі по 

світах рокотала. Уї черленні ще
ти, Уї мечі харалужні, її золоті 
шоломи, її красния діви, Уї вої 
11 хоробри аки тури", її злотостре
менні вершник·и, її славен град 

Київ многі князівства чарували. 

Усі вони хотіли ім'ям Русь "блю

сти". Новгородці, щоб і себе зве
личити ім'ям Русь, створили назву 
Новгородськая Русь. Кияни, щоб 
·слава Русі не пропала, визначили, 
що дшсною Руссю є Київська 
Русь. Наслідуючи відважних нов-

городців, почали й інші князівства 
до свого імени добавляти ім'я 

Русь. І почалося - чия Русь? Яка 
~усь? Угорська Русь, Біла І?усь, 
Чорна Русь, Червенська Русь, Га_
лицька Русь, Литовська Русь, Кар

п.а тська Русь: очевидно, всі ці на

зви штучні. Взоруючись на них, 

москвини й собі зазіхнули на сла
ву імени Русь, і, живучи на боло
tистій, бідній землі ріки Москnа, 
вони проголосили, що є й Москов

ська Русь. І історик С. М. Соло

вйов утвердив, маючи підтримку 

жандармів, що є Русь Москов

ская. Якщо є Русь Моско.оекая, 

то може бути й Русь Ленінград
ская, Русь Казанская, Русь Урало

Фінская, Русь Мордвинская, Русь 

Сибірская. 

45. Є ОДНА ВІЗАНТІЯ І Є 
ОДИН РИМ. Немає Константино

польської Візантії, Нікейської Ві

зантії, Кримської Візантії. Немає 

Капуйськоrо Риму, Сицілійського 

Риму, Флорентійського Риму. Є 

одна Україна (Русь)! Вона· (тор;і, 
як західньо-европейські народи 

шукали нових земель за океана

ми), покоряла фінські племена, 

Чудь, Водь, Весь, Мер'я, 
Мещера, Черемиси, Мордва. Во

на на землях рослих, суворих і 
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відважних фінських племен стави
ла гради (княжі палаци оточені 
оборонними спорудами) і охоро
нені княжими дружинами (вій
ськами). Я не оправдую ці завою
вання предків моїх. Ніхто не має 

права неруські землі зватІJ- Руссю! 

Колоністи, які прибули з Укра
їни (Русі} на північні- землі Фін
ських племен,. давали своїм гра

дам імена град Ярослава, град Во
лодимир на Клязьмі, град Суздаль, 

rрад Москва на Москві. І вони, 
щоб ві.П.сепаруватися від У країни 
(Русі), й творили назви 11 Русь Мос
ковс-ькая ", 11 

Русь Ростово-Суздаль
~ькая ": такі назви ображають по
чування Чудів, Водів, Весів, Ме

рів, Муромів, Мещерів, Череми

сів, Мор~нів, Башкірів, Чувашів, 
У дмурів, і вони з відразою став-
11яться до гимну 

11 
СССР", в якому 

співається, ·що всіх Ух /1 навєкі 
сплотіла Велікая Русь", тобто -
навіки поневолила Чувашів, Баш
J<.ірів, Мордвинів, Удмурів, Фінів, 
Карелів, Естонів, Лдтвійців, Ли

товців, Марійців, назвавши (для 
глуму перед світом) покорені зем

ІІі 
11 
саtвєтскими республіками". 
Русь Московськая не має жод

них політичних і моральних прав 

вважати себе продовженням істо
рії У країни (Русі). Ру~ь Москов
ськая ма є політично-моральне 

право вважати себе продовжен
ням прославленої історії Татаро

Монгольської орди не тому, що 
на територіях, на яких вона па

нує, пливуть.. ріки Бариш, -"Унжа, 

Кострома, У фтюга, Чагода, Піж
ма, Клязьма, Алатир, Москва, Ір

rіз~ Кама, які своїми назвами по
в' язані з тюркськими мовами, а 
тому, що найвизначніші історики 

Московитії, Карамзін, Безтужєв

Ріомін, Соловйов та інші твердять, 
що Москва - /1 

продукт могутньої 
Татаро-Монгольс ь к о ї орди". З 
твердженнями цих істориків зна

йомтеся, читаючи Другу частину 

оповщ1 "Україна-Ру~Ь. архиєреї 
грецької ортодоксії і Татаро-Мои-

" гольсака орда . 
46. 1177 РІК. ЦАРЕМ УКРАУ-



, 
НИ-РУСІ (В 1174 РОЦІ) СТАВ Пеків, де перепочив і 
КНЯЗЬ РОМАН РОСТИСЛАВИЧ Новгороду. 

пішов Щ> того чи іншого князя. 5. Князь, 

- виходець з династії князів Смо- !180 рік. Цар Свя_тослав Всево
ленщ~ни. Він, не звернувшись з~ JЮдович скликав князів на з'їзд 
допомогою до князів, сам пішов до граду Любеча.) коли цар з кня
вою~ати з половцями. Чому сам? зями мав раду, прийшла вість -
Він ні з ким не хоче розділити ела- дім Київського митрополита го~ 
ви, чести і скарбів. Він хоче, щоб ~ить. Повторюється стара помста 
тільки йому "віщі пальці на живі - у "Несторівському Літописі" 
струни покладені славу рокота- пишеться, що· два варяги-христия
ли". І." був він розбитий Полове- Ни "були принесені в жертву'~, ні, 
цькою ор.Цою. І ніхто не хотів з два варяги-християни були кияна
ним розділити його поразки. ми убиті за те, що· вони зневаж-

у князь Святослав Всеволода- ливо ставилися до обрядів київ
вич (нащадок чернігівських кия- ських. У Києві єпископ-грек Сте
зів Ольгови~пв) увійшов у Київ 20 фан зневажливо ставився до київ
липня (1177 року). І "висіді із сід- ських обрядів (веснянок, писанок 
ла злата" і "дотчеся стружієм зла- Купала), і киян~ в 1068-році йог·~ 
та стола Києвськоrо". І він одру- задуши~и в Києві. Не відважився 
жив свого сина Всеволода з Ма- монах-штописець написати, що 

рією (донькою польського короля архиерей Стефан був принесений 
Казиміра). І в Києві відбулося гуч- У жертву, бо ж це вже було після 
не українсько-польське весілля. І ~ещення. І написав .коротко, що. 
князі Г А)шцькі і Воrюдимиро-Суз- єпископ Стефан пойде по Киеву, 
дальські, і Пінські,. і Новгородські и тама с.вои_ его холопи удавиша ". 
(в ім'я позірного порядку) визна- І тепер князі в Любечі почули, що 
вали владу царя Святослава Все- зrоріли сім церков у Києві, і де
володовича. У них буйно проявле- сять домів, у яких жили "іконо
н?й інстинкт панування - і тому писці, преподобні · і богоно с н і 
НІХТО з них не визнає пана над п~ьмщики, поп~чителі правосла
собою, ніхто (в ім'я найсвітлішої ВІЯ, поломщики". 
цілі) не воліє бути чиїмсь підлег- Цар_ Святослав Всеволодович 
лим. вигнав князя Рюрика з Білгороду, 

(У душі тих князів-панів, які а князя Давида - з Вишгороду. 
прагнуть бути (в ім'я панування) Скривджений князь РЮрик, дові
непідлеглими одному панові, роз~ давшись, що цар Святослав Все
корінений інстинкт руйнуючого володович гостю є у Чернігові, 
панування, і цей інстинкт їм витче вторгнувся в Київ. І почав у Во
;о~не покривало, щоб прикрити ли.?ських юІязів просити. військо
ІХНІ домовину. Тільки той ін- ВОІ допомоги. Цар Свя1'ослав Все
стинкт панування, який здібний в володович, приєднавши д·а себе 
ім' я світлої цілі, себе вільно під- в_ійська ·князя Всеслава Полоцько
пор~дкпвувати одному авторите- го і князя Братислава Вітебсько
товІ, вважається інстинктом зда- го, та за срібло і злото найнявши 
ровоrо розуму). ватагу _половців, вигнав з Києва 

~47. 1178 РІК. КНЯЗЬ МСТИ- князя Рюрика. Князь Рюрик по~ 
СЛАВ РОСТИСЛАВОВИЧ (СМО- вернувся до Білrородv. Не міг він 
ЛЕНСЬКИЙ) ПРИБУВ V НОВГО- дістати "злата стола Києвського" 
РОД. З Новгороду (маючи 20.000 Є- п'ять шляхів, при допомозі 
воїнів) він Пішов у країну племе- яких можна заволодіти Пf)ес.'rолqм 
ни _Чудів. І. він палив м~рні чуд- царя України (Русі). 1. Престол 
сью. гради 1 селища. І біліf річки передає батько синові. 2. Старший 
~вина він оточив Чудське військо брат передає престол молодшому. 
~_розбив його. З довгими колона:. З. Князі на з'їзді вибирають царя 
ми полонених і з великими стада- України (Русі). 4. Кияни самі за
ми скоту,· він прибув ло граду прnшують на престол царський 
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маючи військову силу, втор'rаєть

~я у Київ, виганяє з Києва царя, 

і сам сідає на царський tmестол. 

48. ГОРЕ НЕ В ТОМУ. ІПО 
КНЯЗІВ ОХОЧИХ БУТИ ЦАРЕМ. 
БАГАТО, а в тому, що вони (кня
зі( vтратили духовні основи рід
ної віри, v яких оповідалося люди~ 
ні, як треба жити, щоб мати пра-

вильне. мислення і правильне по· 
qування. 

В~ни (князі) тепер мають чу
~у ВІру, в якій людині оповідає
ться, що взагалі про земне життя 

не треба дбати, про здоров' я ро
зуму не треба думати, .~еба ~wи
~и св~тим мощам, чудо~~~~м, 
І тершти, захоплюватися подвига

ми преподобних і богоносних мо
нахів. ~яз_і, Про такі святі справи 
У церквІ чуючи, не можуть навчи

тися контро_лювапг працю розу

му, працю своїх почувань. Вони 

не вміють свою свідомість збага

чуват~ свідомістю Всесвіту. Вони 
не ~мІють добровільно відрікати
ся ВІД ~собистого "я" в ім' я сили, 
слав~ І добр~ "я" у краУни (Руси). 

І ІХ (княз1в України-Русі) ніко
ли не треба ганьбити, зневажати. 
Вон.и були людьми (по своїй при
роДІ) добри~ш. Вони не винуваті, 
що чужа ВІра на хибний шлях 
спрямувала їхні мислі і по:чуван

ня. І тепер вони самі впадуть, і 

з ними упаде Україна (Русь)". 
49. 1184 РІК. ПОЛОВЕЦЬКИЙ 

ХАН КОНЧА}( ОСНАСТИВ СВОЄ 

в.ІйС~~~ новою ЗБРОЄЮ - у 
ВІЗаНПИЦІВ купив за русих юнок і 

юнаків, я~их він у селищах запо
лонив, вогнестрільні луки. На во-·' . ... . з1вкршлении лук такий великий 

що десять осіб натягають тятиву: 
щоб пустити вогняну стрілу. 

Князь Ярослав Всеволодович 

(Чернігівський), не порадившись 

ні з царем Святославом Всеволо

довичем, ні з сусідськими князя
ми, послав боярина Ольст:Ина до 
хана .:кЯчака, щоб скласти умову 
миру. О, княже, не правильне у 

тебе мислення! Є закон - князем 
може бути тільки сильна людина, 



'слаба - rине сама і ті, які їй під
леглі. Миритися з вторжником 

значить винзати себе слабим. Як
що ти, маючи в руках меч, про

сиш у чужинця, який у твій Дім 
вторгнувся, миру, честь покинула 

тебе. 
Цар Святослав Всеволодович з 

князями Рюриком і князем Яро

славом несподівано оточили орду 

хана Конча~а. Бій почався біля 
ріки Хорол. Хан Кончак, побачи~
ши, що :його військо оточене, ТІ

кає. його молодша дружина (же
на) і його визначні воєначальни

ки і воз11 з новою зброєю, і бага
ті ~бази, і великі стада скоту (ко
ні, верблюди, воли) заполонені. 

50. В І й С Ь К ОВА ЧАСТИНА 
ЦАРЯ СВЯТОСЛАВА ВСЕВОЛО

ДОВИЧА, яка гналася за ханом 

КонЧаком, повернулася. На землі 
вже снігу не було, вночі земля 

примерзлсt. Вершники не могл~ 

(по слідак) пізнавати шлях утеч~ 
хана Конча){а. (Кончак ~ син ха

на Сирчан:а: Цар Володимир Мо

номах під час бою з половцями, 
був взяв ~ поЛон половецqких во~ 
єначальнкків, між якими був 1 

хлопчик-:ханчук Сирчан. Ха~чук 
Сирчан у Києві навчився київ
ської моJJи; звичаї і страви київ
ські так (ПОдобав, що не хотів до
дому вертатися. Щоб він пригадав 
свій рід ][Оловецький, йому посли 

половецьх.і дали понюхати євшан

зілля (полину), а співець Ксорь 

піснями про славних половців бу
див у ньому патріотичні почуван

ня. І він (ханчук Сирчан) повер
нувся додому , Тепер його син 

Кончак славиться погансь к о ю 

(звиродніпою) жd?токістю). Наш 
літописе'ць без потреби половець
ке ім'я ](сорь написав, як Орь. 

(Українці поневолені чужовір'ям, 
не мають права проявляти любови 
до рідної віри У країни (Русі); во
ни задовольняються тим, що свій 
ftатріотИЩІИЙ настрій піднімають 
оповідашсям про євшан-зілля). 

51. 1-ro БЕРЕЗНЯ БУЛИ РОЗ
ГРОМЛЕНІ ВІЙСЬКА ПОЛОВЕ
ЦЬКО1 ОРДИ. 22 березня цар Свя
тослав Всеволодовиtf з славою і 
перемогою повернувся до Києва. 

Славилися у Києві князі-перемаж- Казав князь ІгорІ: "Русиuи, хощу 
ці Володимир Переяславський, главу свою приложити, а любо іс
Гліб Турівський, Ярополк Луць- пити шеломом Дону". 
кий, Ярослав ПінськИй, Мстислав Біля Дінця (на ріці Оскол) 
Городненський і тисяцький Гали- князь Ігор ждав прибуття князя 
цької дружини. Всеволода. Розвідка повідомляла, 

Київ, славлячи цари Святосла- що половці, довідавшись про но
ва Всеволодовича і честю обдаро- вий похід українців (русичів), 
вуючи його воїнів, знав, що взято об'єдналися, і ждуть. прибуття но
в полон 7000 половців (між ними вих військ половецьких. 
417 половецьких ханів, і з ними Радники сказали князеві Іго
- їхні родини), склади зброї, "та- рю: "Половецька ор.Да, князю, ду
буни азійських коней", грецькі же численна. Ідімо геть, нас ма-
11 шерешири" - самостріли, що ло, загинемо". Князь Ігор ]}ід.ІlQ
кидають 

11 

живий' вогонь". У Києві вів: 11 Коли меча не піднявши, уте
перед царським судом став воєна- чемо, з нас сміятимуться люди. 

Чальник хана Кончака, харазький Сором страшніший за смерть!" 
Турка. Наші князі високо ставили -ел_аву 

Полонені половці, які хотіли і честь княжого імени. Княжі (во
щось сказати киянам, просили лодарські) імена така велика си

болгарських купців, щоб вони бу- Ла, що й хрещення У,країни (Ру
ли перекладачами. Болгари і по- сі) не могло 'їх у перші століття 
ловці - люди одного племени. Ки- зневажати. 
яни бачили, що одноплемінці (бал Усі князі й царі України (Русі) 
гари і половці) вороже ставляться і їн1 сини, і їхні доньки мали двоє 
до себе. Болгари, прийнявши зви- імен - рідне ім' я означало честь, 
чаї і мову У країни (Русі), переста- славу, шляхетність, спорідненість 
ли вважати себе тюрками. з . родом. володарів і богатирів 

52. НА РІЦІ ДЕСНА СТО1ТЬ України (Русі). А чуже ім'я озна
ГРАД НОВJ;'ОРОД-СІВЕРСЬКИЙ, чала підлеглість грецькій·ортодок-
1·рад племени Сіверян. Князі (Ігор сії. 
Новгород-Сіверський і його ?рат 53. НАПРИКЛАД, 25 ЛИПНЯ У 
Всеволод Трубчевський}, довідав- КНЯЗЯ ЯРОСЛАВА ІЗ'ЯСЛАВИ
шись, що цар Святослав Всеволо- ЧА НАРОДИВСЯ СИН, І КНЯЖА 
дович переміг орду хана Кончака, РОДИНА НАРЕКЛА ЙОГО РОС
не приховали лицарської заздро- ТИСЛАВОМ, а піп, охрестивши, 
сти. Вони у 1185 році 23 квітня (у нарік Іваном. 26 жовтня у :князt: 
вівторок) -вирушили з Новгород- Всеволода народилася четверта 
·сіверського до Дону, щоб там, на дочка, j княжа родина нарекла її 
широких Донських степах, розшу- Собіславою, а піп, охрестивши, на
кати кочову Половецьку орду, і рік Палагеєю. У князя Ігоря Свя
вигнати її за межі України (Русі). тославича (Новгород-Сіверського) 

І татеві (князеві Ігорові Нов- 8-го' жовтня народився син, і кня-
1·ород-Сіверському) на допом~гу жа родина нарекла його Володи-' 
прибув з військ-ом син (князь Во- миром, а піп, охрестивши, нарік 
лодимир Путівльський). (Град Пу- Петрqм. 
тівль стоїть на південь від Новго- Раби, смерди, холопи, монахи 
род-Сіверська, на березі ріки Се- та інші люди нешляхетного похо.
ми. Град Труб('Чевськ стоїть на бе- дження, не мали права (на· ~снові 
резі ріки Десна, на північ від Нов- розпоряджень грека-митрополита 
город-<;іверська). Київського) мати рідні 6J1агородні 

1-го травня біля Дінця князь імена (Святослав, Володимир, Бо~
Ігор побачив затемнення сонця. І да1! Ярополк, Любомир, Боголюо, 
вдень була "тьмою вся воя покри- Всеволод, Ростислав, Дан, Зоряка1 
та". На небі (перед вечором) іс- ·русана, Світляна, .Світаіша, Весна, 
крилися зорі. У очах воїв стало (на стор. 1258) 
зелено. Та похід не був спинений. 
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AfS'r ТВОРЦІ ФОНДУ 
~ ПОШИРЕННЯ 

·Рідної УкраїоськоїНаціоиаJІьної Віри 

(Фонд ОСІДУРідної Віри -Основа,яка допо ма
rає втілювати в У<раїнське життя Світоrляд 
Рідної ~раїнської Національної Віри ). 

ЄІНІСТЬ І CllJIA 
НАРОДЖУЄТЬСЯ 

Спільними зусипп11ми 

святиня 
Оріяиа, Спрінr !лен,Н.Й.,США. 

Святиня Матері України - Святиня Української 
Віри в Єдиносущоrо і Всюдисущого Бога, 

Святиня Матері України - \1·удрість Незалежнос-

ти Українського Національного Духа,Всесвітність 

Са!\Юбутньої України, Н історії і культури. У Свя·· 
тині Матері У країни українці во зрадуються і ·воз -
веселиться, свою світову славу пі Знавши, таїни своєї 

муцрости збагнувши, своє законне місце в світі 

знайшовши. 

(ПродовиенНІІ Прізвищ Жертводавців-Будівників 
Святині Матері України.Поqаток Списку в "Само· 
бутніІ Україиі",Число 138.). 
21.БОГДАВ ГОJІУБ-КАРПАТСЬКИЙ •••••• 1000.ОО. 
22.МИРО.ПЮБ ЮРЧЕНКО •••••••••••••• 1000.ОО. 
2з.в. І. к ••••.•••••••.•••••••• 500.00. 
24.БОГОJІЮБ П.ЛИСЕНКО ••••••••••••• 500.ОО. 

В.Св.ятеико-100·, Б.А.Вишииський-48, І.Кисі.І•· 25.д. І К. ЛИМАР ••••••••• 500.00. 
12.Р.Н. Сві~-200,Проф.Др.А.Бі.JІецькиІ-12, Т.. 26 .м. І є. ІПКВАРЧЕНКО •••••••• 500.00. 
Бобрівник-24, П.Волинець-24, Кий Коперник- 27. РАДОМИР Р. КМ ІТ ••••••••• 1000.ОО. 
12,В.Коперник-24, М.Коперник-24, Рунтато Б. 
1.Свириденко-24, С.Свириденко-24, Я.Свири- (продовиенн.я буде) • 
.-енко-24, д.Свириденко-12, Є.Свиридеико-12, У душах наших голосом Боrа роцяться хртіння 

~ мати Святиню Матері України •. J ми Її мати· 
М.Черепаха-1 з, М.Черепаха-12, І.Рокитянсь- мемо! Ми Її nобудуємо з божественного еві тла 
кий-24.80, Я.Козинець-143, Р.П.СамоїJІ-25, Української Віри Богом даної. Ми Її' побудує-
В.Пет.аиц.я-56.75,Кий Копериик-120, Станиця мо 3 нашої священної вірности Матері Україні, 
ім.Т.ІПевqенка (Ню Йорк)-125,В.Савчак-25, 

з нашої щирої жертвенности, з нашої нацЇональ· 
Ю.Чернецький-50, д.Стецок-10, С.Гомула-50, 

~ ної гордости! 

д.Лимар-ЗО, Іа.В.ПетJІиця-50 фунтів, м. ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Вербовецький-20, д.Мацканин-20, Б.Стано
nруд-20, С.Розумний-20, Б. 1 З.Підгурсь
кі-ЗО, М.РудІU<-10, Р.Черемшииа-10,Рунта~~ 
м.ситиих-20, Рунмаме Лада-20, Руи7ато в. 
Гайдайчук-10, Рунмв.ма Надія-10, Богдан 
Вишя.я--10, М.Дз.ява -10, д.Цюцюра-10, 

-= 
І.Пав.аюк-100, С.Гайдар-25, Іих.Р.Сесь- 5, 
Письменник Л.Рись-5,Веданта Кулевич-100, 
Володар Мацьків-75, А.Кармелюк-25, А.Мер
кало-15, IRJt. в. Петлиц.я-69, Рун~ато М.Си· 
тник-20, Рунтато С.Яворський-20, п. Дми
треН)Со-15, С.Г.иушко-20, Л.Дуб-10, Др. Р. 

~ 
Bиmwr-20, П.Гордієнко-20, Б.Підrурський
ЗО, С.Та~аринів-10, І.Кабиць-ЗО, Я.Кулик-
20, М.ПетруИJІк-10, д.Мацкании-10, О.Лев
менюк-20, М.Си,І.ІЖ-10, Я.Прокопенко- 10,М. 

ВербовецькиІ-50, Рунтато Славин Яворсь
tсRІ-200, С.Татарииів-200, С.Бабич~70, Лін-

да Га.ааrан-50, Лада Дуб-50, Світанна 
Дмитренко-ЗО, Др.Радомир ВишНJt-50, .я.Ку
лик~О, П.Гордієнко-20, О.Добролюб-20, м. 

о 
Пежешох-10, Г.Петронюк-10, ІКЕ.Іrор С~о
бод.яяик-10, Т.Бурко-10, С.Дидик-10, п. 
Созанська-2, МоАа-2, І.СемеИJ)к-5, В.JІано
ввй-5, В.Брисюх-5, М.Кондратів-6, В.Шуль-
rа-20, ( ) 

про~овиенн.я буде • 

••••••• 
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ОБ'ЄДНАННЯ СИНІВ І ДОЧОК УКРАІНИ 

РІдноr УКРАІнськоr НАЦІОНАЛЬНОr ВІРИ 

SOCIETY OF ТНЕ UKRAINIAN NATIVE FАІТН (RUNVIRA) 
Spiritual Teacher LEV SYLENKO 

GREAT BRITAIN UNITED STATES OF AMERICA CANADA AUSTRALIA WEST GERMANV 

Вох 1174, Winnipeg, Мап., Canada RЗС 2У4 • Oriana, Spring Glen, (Ellenville), N.V. 12428 • Р.О. ВОХ 3682. SТN. "С'', HAMILTON, ONT. 

До Президії Секре.таріяту С К В У. 

5 :_!~-~ЕООО~~~!!= 
23 Листопада,78 р. 
----·-··-···-·"------

1. СКВУ змагається за демократичну державну Україну-Русь. Щоб жодна Віра не 
вважала себе дискримінованою, термін "християнська Україна" не пропагується: такий тер
мін асоціюється з терміном "совєтська Україна",.який с антцемократичним. 

Над гербом України-Русі не домінує символ тієї чи іншої інтернаціональної релігії: 
хрест, місяць. Герб України-Русі в християнських, буддистських,мусу.пьманських, ізрае.пь

ській державах символізує духовну незалежність України-Русі і rї релігійну толерантність. 

2. СКВУ утверджує в сьогодення терміни Україна-Русь і Московитія-Россія. Правильний 

історичний термін Україна-Русь має стати обов"язковим в українських школах,часописах, у 
листах до амбасад і чужоземних видань. (Про це вже 12 років говорить Учитель Лев Силен
ко-Духовний Провідних Об"єдяання Синів і Дочок України Рідної Української Національ
ної Віри (ОСІ.ЦУ РУНВіри)). 

З. У Казахстані,Грузії,Вірменії,Азербай.циані,Туркменії,Бі.порусії,Литві,Латвії,Есто
нії та в інших країнах стоять окупаційні фашистські війська Московитії-Росоії. Імперська 

ленінська секулярна нетолерантна релігія у цих країнах переслі,цує християн, жи.Аів, мусу 

льман, бу.цдистів. 

Україна-Русь змагається за свою ,цуховну во.пю і за во.пю всіх народів понево~ених 
~осковитією-Россією і виступає проти прагнень однієї релігії домінувати над іншою і гно
бити інакшевіруюqих. 

4.СКВУ прагне,щоб у Вільному Світі в великих містах, де с українська спільнота, 

поставали українські школи,які б об 11 єднували дітей батьків різних релігій і дітей 

батьків невіруючих. 
У школах треба виховувати дітей в дусі національної соборности,зріднености,ре

.пігійної толеранції. І переконання: релігії слуиать державним інтересам України -Русі, 

а не державні інтереси України-Русі мають бути підпорядковані інтересам тієї чи іншої 
інтернаціональної релігії. 

(У недільних школах діти можуть засвоювати ту релігію,яку сповідують їхні роди
чі. Так довго,як довго свідомість українських дітей формуватиметься в парахвіяльних 
школах, між українцями не буде єдности,зріднености,високої національної моралі). 

5. Архиєреї,які підлеглі Ватиканові ~и Греко-Ортодоксії,ма.пи б на СКВУ в ін -
тересах морального престижу СК.БУ, поводитися,Rк скромні богомольці. Ко.пи Президія 

Секретаріяту СКВУ дасть їм ролю (а цього вони ,цуже прагнуть) бути АУХОвними домінан
тами, у світі постане переконання, що СКВУ не діє,як СИЛА Української Духовної Не

залежности, і цим СКВУ знецінить свою національну АУХОвну силу і в Україні пригно -
бить душі кращих синів і дочок. 

СКВУ ознаменує свої дії величністю п р о r о .п о с и в ш и, що жодні чужі 
(релігійні,моральні, фінансові, політичні) сили не домінують над духом СКВУ. 

Го.повний Стіл Об"єднання Синів і Дочок України 

Рідної Української Національної Віри. 

Гемі.пьтон, Онт., Канада. Ню Йорк, Н.й., США. 
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УЧите.ль Лев Си.пенкоtОрлигораJ,повер

таючись з СКВУ,З грудня 78 р. заві -
тав .цо Святині Дажбожої в Гемільтоні, 
Онт. І на Свяrосі (Священній Годині 
Самопізнання) сказав: 

"Віруючі вірять в одного Боrа-та 

ІПJІяхи віри є різні і визначення сут

ности віри є різні. 

"Наприкл.ад, є визначено, що "Іс

.лам-віра перфектної покірности","Хри

стиянізм-віра батьківства Божоrо,сми
________ (на стор.1258). 

15 КВІТНЯ 
мЦЬОГО року-День Освячення Святині Дажбожої. 

(У надісланих Поба.аннях читаємо:"Це 
не ті.льки перша за 1000 літ Святиня Дажбожа! 
Це А Перше за 1000 літ слово Боже ,цо Україн

ців сказане без цу.их посередників(rреків, 
латинів). Милосердний Бог зглянувся на,ц мно
гостра,цними Українцями, і послав ,цо Них Про

рока, щоб вивів многостра,цних з Дому нево.пі"). 
Ві.ц Ре,цакції:Побажання і Вітання 

прихо.цять на a,itpecy "Самобутньої України". 

~~: Гемі.пьтон, Онтаріо. 
-~<- Українці Рідної Української На -
:і ціонаJІьної Віри Піснями і Молитвами 
(:о 

~~(- у Святині славлять Дажбога-Прав.цивого 
~~0 Господа України-Русі. У Рідній Вірі 
~: Вони зрі,~tнені,об"єднані.Полтввці і 
• Гуцули, Кияни і Лемки, Харків"яві 1 
~, Бойки-сини і доньки однієї Матері. 
~ 

Нехристиянські ,цержави:Японія,Індія,Китай, 

•:::=•.:::и-=:::::11•::.:::•с::::=-:~::::81 Бурма, Єгипет, Ірак та інші на такий герб Ук· 
Архиєреї rрехо-латин - раїни-Русі ,цивитимуться,як на знак rреко -
ськоrо християнізму,як .пвтияськоrо місіонерства. ІтВJІія,Франція , 
тут бачимо,хочуть, щоб США, Іспанія,Польща,Нінеччина,Австрія,mану· 
символ інтернвціон8.Jlь- юqи національні святощі,не дозво.лИJІи врхиє· 
но~ ре.аігії верховодив реям ставити інтернаціонв.пьні релігійні си· 
над гербом України-Русі. во.пи вище Аержввного герба. 
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(на стор. 1257). 
ренности,непротив.11ення з.пу", "Китайська ві
ра-віра хосм:і:чної rармонійности", "Індуська 
віра-віра спохійної єдности і об"єднаноrо 
миру","Зороастріяяізм-віра етицного кон

фJІікту","Бу.ц..цизм-віра скасування світово
го страцани.я", "Ізраельська віра-віра по
кіриости законові і батьківським обрл.цам", 
"Японська віра-віра вірности державі і ро

динному об"єднанню". 
"Б.ааrородна віра не перес.111.цує інак

щевіруючих. Той українець-християнин,який 

.зневажав віру в Дажбоrа, зневажає віру 

Христову.Віра,яка вqить віруючих зневажа

ти інші віри в Боrа,знева.zає сама себе. 
11 Віра в Дахбоrа з волі Даибо:z:ої 

самонародИJІася в .цуші моїй.Віра в Даж -
боrа-віра високої духовної ку.11ьтури,віра, 

яка ие зневаzав івакшевіру:ючих в Боrа. 
Віра в Дажбоrа-віра відданості Вітчизні, 
віра Любови і духовної неза.uеивости.Ві
ра в Да.zбоrа немає нiqoro спі.uьноrо ні з 

паrанством, ні з неQпаrанством, ні з.ідо
JІDПОКJІонством. 

''У Святині Дажбожій немае намальо
ваного Бога з бородою. чи бе з бороди, ми 

не ідОJІОПОІ<JІОИВИКИ.МИ віримо:Дажбоr-без
ті.JІесний Дух.Розум Всесвіту в Даибоrо
ві і Даибоr в розумові Всесві~rу.Да.жбоr 
Єд:аяиІ і .Всюдисущий. 

"У Рі.цяіІ Українській Націона.nьній 
Вірі рі.цве формою і рідне змістом zиття 

Українця.Українську національну свідомість, 

звичаєвість.обрядовість треба відмежувати 

від rреко-ва.тинського християнізму і моско

вського комунізму!" 

Пожертви на Поширення Рідної Української llattio 
нальної Віри, на Будову Святині Матr.рі Укр аї ни 11а 
Оріяні в США 1 і річні вкJІадки члена ОСІДУ Рідної 
В іри, треба слати на адресу : AUNVlra, 01-018-25, 

Р.О. 8Qx 5172, Station •• Е" 
НАМ ІL TON, ONT. L8S 4L3 CANADA 

На прохання Побратимв, 
пояснює мо, що моні-ор

дер чи чек треба виготов 

ляти на таке ім"я й чис
ло нall.Юro канта в банку: 

RU NVlra, 01-018-25, 
і слат11 на адресу нашого 

Скарбника: Л.Тапчан, 

P.D. Вох 5172,. Station "Е ". 
HAMIL TON, ONT" L8S 4LЗ CANADA 

~~~~~~~~~~~~~~~~ , .... 
ЧИТАЙТЕ ·•~"' 
"Самобугню Україну" -Ri сник 

Україщів Рідної Укра'інської 

Націона.JІьно ї Віри! 

У стані спокою крое 1 ор~аніsмі 
ровn0Аі11.11єтьс.11 ток: чеrеерта ·час
тин!І ва1а11ьно10 іі об' tму міститься 
е м 11.ва:r, дру~а чsерть - у ниркаt, 

15 nроуентів - у су.димах стінок 
ка.шечника, дес.11ть - у nечінуі, еі· 
сім - у мовку, 1t отири - у вінуе
еи:r судинах cepJ,jR і 13 nроуентіе у 
сJІдина:r 11е1ень і решти ор~анів. 

\на стор.1254). 

хетної мови, а й принизили тих, 

кому вони були дані. І стали ми 
холопським плем'ям грецько1' ор._ 

тодоксії-плем'ям "Педька, Тереш
ка, Шелефона, Панька, Охріма і 
Харька, Леська, Олешка і Сизьо

на, Пархома, :tська і Феська", 

(Іван Котляревський). (Треба ма
ти велике терпіння і ве.:{Іике ду

шевне здоров'я, щоб отим "німим 
рабам, гречкосіям" Педькам, Ох
рімам, Ше.'Jt;Фонам православія 

грецької церкви, оповідати, що їх 

ня честь окрадена, і за таку щи

ру оповідь чути від них образи, 

глузування, погрози). ~···' 

ф у дитини, 
яка вчиться роз~овляти, wвидwе 

циркулює кров, її більше подає
ться до мозкови:к центрів, які від· 
повідають за мову і п~м'ять. До 
того ж мозок не завантажений 

зайвою інформацією. Коротше ка
жучи, увесь оргt'!!ІІнізм людини у 
певний період .мобілізується для 
засвоєння мови. Недарма ж, ко
ли дитина у цей період з якихось 
причин не навчи'Ться розмовляти, 

то потім перед t-teю постануть не

здоланні трудноІ.А.І,і. 

Квітанна, Мрія, Боrуслав21~ Rоля· 

на, Віра, Ластуня, Рос::.tнна, Лада). 

Смердам заJ.!:яканим хре1ценНЯІ\4, 

попи давали імені жучі, ї:t не пи

таючи. 

"Піп дав їй ім'я Црозерпина. 

Що ж? Люди звикли шщювать, 

переіначили: Горпина", (Білець

кий-Носенко). Чому переіччили? 
Не могли погодитися з Ч,Ужим 

ім'ям, яке вторгалося в ЇJН)~ дім, 
і тому почали nе~1еіначу6&1Т"J орі
днювати. 

Чужі імена в Україні (Русі) не 
тільки затінили красу щ1шої шл~· 
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"Хто друкує,хто здійснює поштове від
прав.пенн.я "Самобутньої України" в міста Кв
нади,СІІ.ІА,Австралії,Анг.пії та інших країн 

Вільного Світу?". 
ОчоJІюс друкування "С.У." Рунтато С.па

вин ЯворськиІ (Директор друкарні "Оріяна"). 
Студенти і старші люди в суботу і неділю 

працюють: і за працю жодної платні не от

римують.Вони час і працю жертвують, щоб іш

ла "С.У." до Українців у Вільному Світі. 

У "С .У~"' цього року друкуватимуться 

иові дотепер навмисне приховані від наро -
ду) дані з історії України-Русі. 

Буде ви.яснено,ко.пи,чаму і як архиє -
реї православія грецької віри да.пи для 

1'-~осковитії відібране в українців-русичів 

ім"я рУсь. 
Архиєреї і патріярх Паїсій, .ставши 

агентами (п.ватними) Московитії,унови.пи гет· 
мана Богдана "єднатися з Москвою". 

Ко.пи гетман після Пере.яс.пава вис.по -
вив неприхильність до Московитії,то укра

їнці(архиєреї) організували за гроші мос
ковські бунт полковників проти гетмана. 

· Архиєреї (українці) ,дбаючи т~.пьки про 
правос.павіє і не дбаючи про державне zи

тт .я України-Русі, обманули свій народ пра

вос.павний:пі,цИЯJІи бунт проти гетмана Ма

зепи,щоб помогти катові Петрові 1 утвер
дити вигідне ДJІ.Я архиєреїв православія в 

Україні-Русі. 
Архиєреї (українці~ у церквах прок

.пина.пи мазепинців,називаючи їх анти.хрис -
тами. Архиєреї наказували закатованих ма

зепинців,.як антихристів, заривати у тих 

.ямах,де зариті дах.пі собаки,кпні,коти,сви

ні. Жахливі дикі злочини були чинені в 

ім"я правосJІавія-в ім"я обману і гноблен

ня доброго наро.цу України-Русі. 

І прийшов час рідному народові скп
за ти Правду (і тільки Прав.цу!),вzиваюqи 
факти-незапереqні історичні докази.Народ, 

знаючи Прав.цу,духовно пожвавішає, повід -
ваzнішає,успішніше боротиметься з кривави

ми вторжниками-москвинами. І казатиме:"Ні
qого,моска.пі, не хочемо вашого-ні ленініз

му ,ні куJІьтури, ні техніки, ні мови! Ми 

тільки хоqемо,щоб ви якнайскорше вибра~и
ся з України-Русі! Ідіть додому,фашисти · 
московські!" 

Гемільтон,Онт. У друкарні ".Оріяна''• Ча
сопис "Самобутня Україна" виходить за добро
вільні датки отримані від Укра.їнців,які жи
вуть у Вільному Світі. 

З щирою Пошаною друкарня "Оріяна" ви

мовляє прізви~е кожного Жертводавця. 

Дорога Редакціє! 
Я щомісяця отриму)) "СамобуТНІ) Україну".! 
тепер роблю дарунок для ПриятеJІя свого • 
ПосиJІаю 1 О доля рів. Ці.пий рік 

Прошу висилати "Самобутню Україну" на адресу: 
(анrлійсьною мовою, друнованими літерами) 

Ім'я та прізвище _____________ _ 

Адреса 

Поштова зона (зіп коуд) __________ _ 
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ДОРОГІ ЧИТАЧІ! 

Що таке .РУНВіра (Рідна Українська Національна Ві 
ра) проявлена в Науці Учителя Лева Силенка? Які в 
рідновірів обряди, роrзуміння Єдиного Бога? Які нові 
роrзуміння рідної історії, правди, моралі, свjторозуміння 

Подібних питань у Вас багато. На такі питання Ви ма. 
тимете Відповіді, огримавши від нас такі ·Книжки : 

І.Мудрість Української nравди. 
2.Що повинен Знати У країне~t ь? 
3."Mara Врата" (Лев Силr11ко). 
4.Закони nравильного Життя. 

5. Перевтілення. 
б.Створення Нового "Я"(Лr11 С11.'1r11ко). 
7.Діти і Родичі. 

8. Світ і Й ого Т'dїни. 
9. 1Сов і сть Історичної Науки. 
10. Чужі і Рідні Імена. Дr ти,11а111а ·311ат1)? 

І І.Дія:-.1анти з Храчу Світової Іпорії, ( 3apamycm
pa,!Joi і Біблія. Будда,Бо~ і Єван ir:1ii. 

12. Так J1

оворить У читrл ь JI РВ СИJІРІІІ\О. Гпро Біблію) 
ІЗ. 1Сотворrння СВіт)(Кни1'а Івани Фра11Юі) • 
14. За кони Життя - Рі д11 (l Ні p<t. 

3 ЛИ С ТІ В ДО В !f Л А В 1111 І( ТВ .1 : 
"Прошу прислати 14 хнижок, назви яхих перечицені 

в "Самобутній Ук_раїні". Зuаю, що папір, фарба, друк, 

праця, асехурована поштrJва пересилна тепер доро~о 

хоштуюrтrь.Отож, прошу прийNяmи мій вІіесок ( 20 доля-
µ ів) на Розбудову В тло io Видав Nицтва ,Жду посилки з 

хни~ами. 

САМОБУТНЯ 
}'1'~АЇНА 

"Samobutnia Ukraina". 

RUNVIRA А Ukrainian Monthly Magazine. 

FOUNDED 196 6 

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

ОАІАNА, Р.О. ВОХ 147, SPRING GLEN, N.Y., 12483, U$A. 

Society of the Ukrainian filative Faith 

LEV SYLENKO, 

Founder and Spiritual Leader 

~итач n111ue: 
"Посилаю пожертву (п "лт-ь доллрів ), цілий ріх шліwrь ме
ні Ваш цінний Часопис. Читаю сам і даю читаrtШ сусіда'~(;· 

1 1аrопис посилас'1о кожІfо\.іу, хто повідо\1ляс, що хо
че бути наши\1 Читачем, і щиро дякуємо за пожертви. 

0 
Наша Адреса: ------"SAMOBUTNIA UKRAINA", 

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

Адреси наших представництв : 

Вох 57, Р.О. Stallon "Е", 
Montreal. Ouebec. Canada, Н2Т ЗА5 

Р О Вох 651 Edmonlon. 

АІІа. T5J 2К8 Cariad;з 

80• 172. Іsl1n1,11on 

Ont М9А 4А2. Ca<'ada 

РО Во• 4365. St Е. 

011;iwa Ont к 1 S 564. Cariede 

Вох :'45. РО FопІ~о1ІІ. Onl 

LOS 1 ЕО. Cenade 

РО Вох 363. Stn ··в··. 

Toronto. Ont. М57 2W2. Canade. 

40 H1ght1eld Rd 80Іtor1. Li111CS . 

Bl 1 - 6EL. Greel Brita1n 

Р.0. Вох 49585, Barrington Stn. 

Los Angeles. СА . 90049. USA. 

Дорогі Чита чі! 

Flunvira. ~ 18 St. Marks РІ., 
New York, N.Y, 10009. USA. 

124 W Grвnada St. Phoenix. 
Arlzonв. 85003, USA. 

1234 N Kedz1e Ave . 

Ch1cago. ІІІ 60651. USA 

15338 Lamb St. Forl Lupton. 

Color edo. 80621. USA 

1911-10 Ave. S., Minneapolis, 

Minn., 55404, USA. 

Р.О Вох 111. Manuka, А.СТ, 

KanЬerra. 2603, Australia. 

РО Вох 141. Sunnybank. 

Br1sbone. QLD. Austral1a, 4109 

Проси\10 1ювідомляти нас, коли те чи інше чиr.,. 

ло "Са\1обутньоі України" Ra\1 пошта не доручи
ла, щоб \11 \ЮІ'JІИ Ва\1 прислати повторно, дяку -
ватиме\10 за співпрацю! 
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