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У Квітневому Чиспі почивасмо Арукуватв історичні 7вердzеННJІ про вторrнеяв.я Тата

ро-Мокrожьської ОРАВ на Північні кожовії Україви-Русі.Варемті .-овt..аsмося,чому Пра
вос.аавія піuо ва слуz.бу АО хана БатІІЯ. Про7в Аеравяоrо JUІття України-Русі ісву
ва.аа змова трьож св.а:Хав,Ковс7автввопо.1ьськвІ па'І'ріярх і хавські првс.ау.вики -JСЯ.ІІsі 
Ростово-Суs.-в..ьської Московв71r. Правос.аавіс ве ті.аьки rвоби..о Українську JJз-.y , 
а І катува.ао Ії:попи у правос.1авІІІІ% церквах заІUІика.аи рабів правос~авія коритися 
Ханові, 1 в формі .-аииви А&вати • Op,v ве 71.аьки п•еиІЩІ), просо, а І хоану в се
.11 .-ес•ту .-1вч11111,бо правос.1авіс -віра правАJІва, і хто про7и неї,тоІ про7в Боrа. е 

1.Чому Irop Святославич прог
рав бій? 2.Як у Кисві rpex 
митрополит Нихифор об.цурював 
князів Ухраїяи-Русі1З.Дії кя.я
зя Романа Г&JІицькоrо. 4.Як 
Чииrіс Хан став Тему.цжіном? 

54. "-РУСИЧІ ВЕЛИКІ ПОЛЯ 
ЧЕРВОНИМИ ЩИТАМИ ПЕРЕ
ГОРОД:ЙЛИ, шукаючи собі· чес-:rи:, 
а князеві слави". Посередині сто
їть князь Ігор. з ВіИськом своїм.
Направо - військо його . брата 
(князя Всеволода). Наліво - вій: 
сько юного князя Святослава ОлЬ
tовича. Попереді - вШсько князя 
Володимира (юного сина князя 
Ігоря). Стоять вони білЯ синього 
Дон~ - скоро почнеться бій із 
половцями. 

diasporiana.org.ua 

{Про.-овжения. Початок у ЧисJІ.ах ІЗ1-145). 
Перед боєм сталося те, що ча- чувань їхніх була жертвенна, щи

сто приносило гибель воїнам Ук• ра, ..відважна, ···розумна, але, неви
раїни (Русі) і їхнім полководцям хована. Князь Святослав Ольговнч 
- появилася невихованість (не- і. князь JОUТЇодимир !горович, не 
~~сцшmінованіс-ть), безавторитет- послухавши своїх батьків (князів), 
НІсть (зневажливе ставлення до що стояли поруч, µочали бій з по
провідника). "Через незгоду ста- ловцями. 
лося насильст~о ~ід землі Поло- Князь Ігорь (о, батьківське сер
вецької". Тоді, коли" вирішуєтЬся це!), бачачи, що його син Володи
справа життя і смерти,· такі спра- мир, не отр:цмавши допомоги._ за
ви; як "згода", "незгода", не по- гине, спішить за ним. Половці від
вИнні існувати -·повинен ·бути ходять від' ріки: ;,t<?чуть перед со
строгий і беззастережний наказ бою бачити широкий степ. Князь 
Головнокомандуючого. Володимщ; розбив передовий за-

Князі очолені князем Ігорем гін половецький і тря сотні полов
Святославичем Jmявилися людьми ців узяв у __ полон - та радість бу
невихована.~и (недисц~ліновани- ла передчасна. 
ми). Праця розуму їхнього і пg- 55. ·НІЧ. КНЯЗЬ ІГОР КЛИЧЕ 
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до СЕБЕ СИНА - князн во" І-чачи, ЩО ранений князь Ігор Свя- кон: коли жінка в церкві вкраде 
ЛОДИ:МИРА. І радить князям від-. тославич не виконує вказівок.Гил- свічку, кадильницю, коли жінка 
с'І'упити у степ, узяти нових ко- бука, узяв його до себе. ходитиме на забави, веселі весня
неи 1 спільно приготуватися до 215 воїнів (українців-русичів), ні гуляння, на пири, з· нею чоло:вік 
останнього бою. На розпоряджен- проскочивши через половецькі за- може розвестися. Покарана (роз
ня князя Ігоря, Головнокоманду" стави, повернулося в Україну ведена) жінка була мотузамИ"зв'я
ючого, ніхто не звертає уваги: &о- (Русь). Інші ....:_ полягли на полі зана і пострижена в монахині. Ва
жний вважає себе незалежним брані, погинули віц ран, щ>тонулй_ чимо, що справа не в православії 
полководцем. Незалежність без в Дону, ~али половецькИми раба;. грецької церкви, а в тому, що во
дисципліни - дорога гибелі. ми. І "жени руския восплакашась, но перетворило людей України 

Вранці Половецька орда ото- аркучи: "Уже нам ·своїх милих (Русі) у духовних ·рабів. 
чила військову частину князя Іго- лад ни мислію tмислити, ни ду- 58. СУБОРДИНАЦІЯ (НАВ:Е-

. ря, Оточені воїни почали наріка- мою сдумати, ни очима согляда- ДЕННЯ ПОРЯДКУ) У ВІЙСЬКУ' 
ти, що лихого князя мають, що ти .. , "тоск.а розліяся по Русі". .. САМА СОБОЮ НЕ ПОСТАЄ. Уї 
князь привів їх до Дону 1;1а заги- Щоб стати переможцем, треба- треба здобувати дбайливим вяхо
бель. Нарікання навіть тоді, коли крім хоробрости, посвяти ·і сили, ванням людей тоді, коЛи вони ще 
воно породжене лихими обстави- мати ще й дисципліну (впорядко- є дітьми. Князі сварилися між .со-. 
нами, вважаР-тьс.з самороЗброєн- ва:цість) розуму й чуттів, я ширше ~ою, J<Нязі грубими tловами самі 
ням. про Це оnовідаю в оповіді "Що· себе зневажали. І замість того, 

Князь Ігорь відповів, що нарі-. вище-. розу~у?". ·"Під час спільно- щоб поставити питання "Чому 
кання - безглуздя, єдиний вихід го походу на половців 1187 року, князі самі себе зневажали?", ми 
- об'єднатися і всім стати до бою. Ярослав Чернігівський захотів· нарікаємо на князів і зневажаємо 
І почався бій: під час бою князь вернутщ:я назад, і ніякі умовлян- їх, тобто, прод<;>вжуємо робити те, 
Ігорь був поранений у ліву руку. ня інших князів, між ниМи і його що й князі робили. КН'Язям і нам 
Він, Побачивши, що Чернігівські старійшини, Свя~ослава, нічого (їхнім потомкам) потрібне Мистец
вершники побігли, почав гнатися· .не осягнули. С.ей брак суборди- тво Поведінки. 
за ними, щоб їх завернути. -Не до- нації не раз був причшюю . неу- Мистеuтво Поведінки основане 
гнавши утікаюч:их,- він сrmнився дач", (М. Грушевський, "І. У-Р", на вмінні вживати .м'які, краси~і, 
на·п<>Лі, тримається за ранену ру- том 3, Ню Йорк, 1954, стор. 251). ясні слова,· на ~мінні бути точним 
ку. Ски1:1увши шолом, він отете- Латинське слово "субординація" і :rерпеливи.М, на в~ін!fі шанувати 
рів: половецькі верumики неспо- значить "наведення порядку"; чіт- провідника, ца вмінні сіфаведли
Дівано о'rочили його, взяли в по- ке підкорення -МЩІЬдumх процід- во. ставиrися до підлеглих, на 
лон. ників старшим, керуючись правя- вмінні вдqсконалювати своє 

11 

я", 
56. КНЯЗЬ ВСЕВОЛОД (БРАТ лами військової дисципліни. поневолюючи його хибні пориви і 

КНЯЗЯ ІГОРЯ) біжить визволяти 57. УКРАrНА (РУСЬ), СТАВ- розвива·Чи:-його добрі пориви. 
раненого брата з поцону _та вже ШИ КОЛОНІЄЮ ВІЗАНТІЙСЬ- Мистецтво Поведінки основане 
було пізно. Не зважаючи на без- КОЖ ПАТРІЯРХП, не мала наго- на вмінні дарити людям добрий 
страшний бій українців (русичів), ди незалежно працювати над вдо- настрій, на вмінні любити красу, 
половці (їх було n' ять разів біль- сконаленням дущевного жипя си- чисrоту, акуратиіс.ть, на вмінні 
ше) стали переможцями. "По Ро- ·нів своїх. Грек-ми;тропо.rіит Київ- їсти красиво, стримано, радісно. 
сі й по Сулі гради поділили, та хо- ський і єреї дбали, щоб g>ецЬк~ Мистецтво Поведінки основане 
роброго Ігоревого в.іЙська не воє- церква контролювала_ життя укра- на вмінні в:иховувати дітей бути 
кресити! ", "Русичі полягли за зем- їнців (русичів) і обмежувала дії корисними для- Вітчизни, на вмі_н
лю Русі". 11 Ничить трава жалоща- їхнього розуму залізними рамка- ні -бути увічливим з при~телями і 
ми, а древо з тугою к землі при-: ми церковних законів ї правил. неприятелями, на в:м:Їнкі шукати 
клонилось".". ~они експльоатували душу й ро- приємність у nоліпшенні мяслен-

Половецькі воєначальники по- зум. ня й у зменшенні гніву. 
чали ділитися здобиччю. Гилбук Вони вважали, що невихпца- Мистецтво Поведіщш створить 
узяв собі князя Ігоря Святослави- ний наро11 їм дає більше прибут- людину щасливою й упорядкова
ча·. Елдучок - узяв князя Свято- ків, ніж вихований. Вони карали, ною. Мистецтво Поведінки ство
слава Ольговича, Куптивул - кия- а не виховуяали. Вони потребу- рить порядок у суспільстві і сп~о
зя.Володимира (сина Ігоря Свято- вали рабів (церковних людей), ~ .ри:ть субординацію у війську. З по
славича). Роман (і такі імена ма- не аристократів. Вони українську ліпше!fОГО мислення створюється 
ли половці) - :кпязя Всеволод~ жінку поставили У становище ра- поліпшене ставлення людиюt до 
Трубчевського. Хан Кончак" ба-. бині, проголосивЦІИ V церквах за- люд:И:ни. 
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Живучи у догматичних рамках· грецька християнізація опоганила· но.:ювці rіили кумис і гучно весе
православія грецької. церкJ:Jи, ми· (спотворила) почуття родицного .;шлися, князь Ігор Святославич 
не мали нагоди самостійно вдос- е>бов'язку. Сини, кинувши родини непомітно вийшов з на~ету. І пе
коналюват:И спосіб свого· життя, (на заклик єреїв), іду1' в м:онасти- реплив ріку. На березі ждав його 
поліmпувати свій характер, і тому pil щоб дбати про спасіння гріш- Jlaвop із запасним конем. Сівши 
в нас появилася мода оплакувати н:r;ої душоньки. Виконують насі'а- на коней, вони зникли у ст.епах. 
свою долЮ, або - благати її, ка- нову Ісуса Христа, який учить: Коні, не витримавши швидкої їз
жучи: "Де ти -бродиш моя доле, 1'Не противтесь лихому, а хто вда- цИ., Підірвалися. І князь Ігор Свя
.не докличусь я тебе". Треба не рить тебе'в-п.еаву щоку твою, по- тославич добирався У- рідну сто
тільки знати, що людина є кава- вернись до нІ?о й. другою. Любіть рону пішки. "И иде пвшь 11 ден 
Лем своєї долі, а й це правильне ворогів ваши~, . благосЛовляйте, ~орода Донця, і от оттолt. иде 
знання правильно впроnаджувати хто кляне вас, робіть добро тому, во свои Новtгород". І в дорозі він 
в життя, володіючи Мистецтвом хто ненавидить вас. і моліться за роздобув нового коня. 
Поведінки. 1'ИХ, хто кривдить вас і гонить вас. І вночі (двадцят~ верств перед 

59. ХАН КОНЧАК, ТРИ!\1АЮ- Хто покин:vв~· братів1 або сестер, Новгород-Сіверським) його стом-
ЧИ В ПОЛОНІ КНЯЗІВ УКРАП-ІИ ~ . ог" "~т•"К~J_ б · " лений кінь. поламав ногу. Селянин, 

аоо мапр, аоо ж1нку, а о д1теи, 

(РУСІ), ЙДЕ НА ПЕРЕЯСЛ:АВЛЬ. або поля за для ім'я мого .. , життя нобачивши князя біля раненого 
(Град ПереяславЛь стоїть на Дні- · " коня, повідомив кн_ягиню Ярослав

в1чне осягне . 
прі, на південь від Києва). КняЗь ну про прибуття князя, ).ї милого Смоляни покинули переяслав-
Володимир, побачивши по:ювців, ців. Хрести (вони їх носять на іпи- ладо. Кн.язь і княгиня сwінув-
вийшов з своїми воїнами з tраду .ях) поцілувавшИ, ідуть до-цому. шись, плакали з радости. У Нов
Пер:яславJія,і поча~ бій .... одчайду- Переяславець благає: "Прийди, 1·ород-Сіверському половець Ла~ · 
шн~. . ~ереяславц1, пооачивши, смолянине, Поможи чужшщя ви- вор був обдарований княжими да
що 1хю~ кня"зь Володим;~р У бою rнат:И з дому мого!" Смо.rіянин від- рами. 
~п~в ранении, ринули :;1. гра~у з nовідає: "Моя хата скраю, нічого 61. 1192 РІК. СЛАВИТЬСЯ ПО-
~окирами, вилами, ножами, _меча- не знаю". ДВИГАМИ ТЕВТОНСЬКИЙ "ор-
ми, щоб княже життя !J!ії~уват~. бО. КНЯЗЯ ІГОРЯ СВЯТОСЛА- ден лицарів святої Богородиці Ма
Перелякані по~овці почали· тікати: ВИЧА ·ПОЛОВЦІ ТРИМАЮТЬ у рії''. Лицарі ходять у Чорній оде-

!'Іереяслав~1 зане~ли князя ~о- НЕВОЛІ. Удень і вночі стоїть біля жі, на лівому плечі· в кожного -
л?цимир~ у град. В1н послав г1н- нього сторожа _ 15 половців очо- Nрест. У ни~ мета - убивати во
щв у Кюв до ц~ря Святослава - лених 5-ма синами знатних поло:. рогів віри· Хрнстової. Щоб мати 
просить ритувати Псреяславль. Бі- вецьких воєначальників; началь- успіх у війні, вони добровільно 
ля. Трипілля (град Трипілля стоїть ник сторожі _ половець Лавор. cJ\1i для себе ·створили правила 
на Дніпрі, на північ від Псреясrіа- Хан Кончак сказав, що :Князі Ук- порядку - без дозволу. начальни
ва) ·стоїть військо князя Давида раїни (Русі} отримають волю, ко- ка не виходити з дому, не писати 
Смоленського. Цар Святослав про- ли хтось їх викупить .. За князя ІІ:"о- листів нікому. І не читати отри
сить князя Давида ціти на допо- ря Святосnавича _ 2000 rривенів, маннх листів, щоб мисленням не 
могу Переяславові. "Цар про- за інших князів _по -1000, за ти- віддалятися від справ ордену. Ні-
сить?" Не наказує, а просить?.. сяцьких (воєводів) _ по 200. чого не тримати під замком; не 

Смоляни (вої1~іи князя Давида) Жінка псІІовецькоrо хана Туг- мати_ розмов з жінками, щоб жі-
організували ·у Трипіллі "народне .лія закохалася в українця (рус~~ ноча ніжність не ніжила їхні сер
віче '', на якому винесли рішення: ча Михайла (тисяцького сина). l ця. 
коли -6 _половці прийшли до нас, :вона передала таємницю __ князь Кожному, хто до Тевтонського 
то ми б билися. А коли вони нас J гор Святославич буде вбитий, ко- ордену приєднувався, тевтони-ли
не чіпають, то й м.и їх чіпати не пи хан Кончак під час бою з пе- царі рекли: "Жорсп:жо помиляє
будемо. І рушили смоляни3князем реяславцями матиме поразку. у шся, коли думаєш у нас жити спо
Давидом додому (у Смоленсь~). половця Лавора мати киянка По- кійно і весело. J.Іаш статут: коли 

Як низько впала мораль зхри- ляна; вона малою дівчинкою по- хочеш їсти, голодуй. Коли хочеш 
~янізованих люде'f;і України (Ру- трани:та до половецької неволі. спати, бадьорися. оКли хочеш ба
сі)?! Перед хрещенням вони· віри- Ставши жінкою половецького во- JJьоритися, іди спати. Для спраР 
:ли, що всі вони (внуки Дажбожі) єначальника, Поляна навчила си- ордст.1у ти повинен відректися від 
творять одну родину ~ інстинкт на Лавора любити Україну (Русь) .. батька, матері, брата, сестри. І ор
родинний їх кликав помагати І він (Лавор) поважаючи князя ден тобі дасть хліба, води, зброю~' 
один одному. Закони самозбереж- Ігоря Святославича, приготував Тевтонсь1<.:.і лицарі, оснаст~в
.tf'яЧ були розвинені о них. · Тепер для нього коня за рікою. Коли· шис~: сю.юrшсципліною, прослави-
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між тевтонами· (німцями) точ

ність, дисцшmінованість, вірність 
наказам начальника. Тевтон, отри
муючи наказ, тішився, що дістав 
нагоду прославити ім' 5l свое., з:ве
пичити честь тевтонську~ Народ, 
сини якого бачать у вИконанні на
казів отриманих від рід:них на

~альників, щастя особиС'rе, честь 
і багатство роду, .має право вjри
ти. що йому належить майбутнє. 

62. 119:4 РІК. 25 ЛИПНЯ ПО
МЕР ЦАР СВЯТОСЛАВ ВСЕВОЛО

~ОВИЧ. Він сидів н~ златому сто
ЛІ rр~да Ки~ 17 років. Перед смер
тю він послав посильного у Біл
город до свого с·вата князя Рюри

ка Ростиславича. І в Києві сказав 
йому, щоб він опі:кувавс·я його 
дружиною і дітьми .. 

Князь Рюрик Ростиславич (у 
хрещенні Василь), ставши царем ' , 
запросив до себе в гостІ свого бра-
та - князя Давида Смоленсько

го, обдарував його й ушанував 

mппниМ царСЬІWМ пиром. 

Князь Всеволод Юр'євич (Ро
сто.во-Суздальський) відомий Під 
прізвищем Велике Гніздо. Він має 
доньку одружену з князем . Рости
славом; князь Ростислав - син. 

царя Рюрика Рост:Иславича. І Ве
лике Гні~до ка.Же: "Ти царем став
ши, своєму зятеві Романові гради 
подарив, про свого сина Ростисла

ва забувши? Я .вважаю себе стар
шим у племені Володимировім!" 

(Усі князі, що були споріднені 
з родом царя Володимира (Хре
стителя), вважали себе плодом 
(плем'ям) Володимировим; Маючи 
це на увазі, знаємо, що· князі Ук
раїни . (Русі) .......;. одна рідня. І всіх 
їх вабить краса, с.:Іава і багатство 
"злата стоnа Київського"). 

63. · ЦАР РЮРИК РОСТИСЛА
ВИЧ,. бачачи, що може початисst 

між князями війна за "волості" 
(володіння), звернувся до духо~ 

ного батька України (Русі) - гре
ка митрополита Ни1<ифора, щоб 
він відчинив скриню і прочитав 

''Договірну грамоту": "Договірна . . " rрамота переховується у святій 

Софії. 

Грек-митрополит Никифор (на- чинаючи від 988 року, приносить 
ставленик Імператора Візантіі1 Україні (Русі) страждання,. ~аціо
був не тільки· "оком імператора", пальну охлялість, підгнивання ос
а й його ·політичним керівником нов державного· життя, знесла~
вихованим на філософії імперіІ лення її царів. Гостроумний, від
ромейської - "поділивш~ Русч, ва)J<.ний і творчий князь Роман до
пануватимеш над нею". Щоб осла- відався, що мИ:трополит Никифор 
бити КІJїв, треба підтримати Ро- умовив царя Рюрика Ростислави
стово-Суздальщнну (гніздо грець- ча ~абрати у нього землі і переда
кого улюбленця . АНдрея Суздаль- ти .Іх Рщ:тово-Суздальському кня
ського-Боголюбського). Грек-мит- зевІ Всеволодові .. І він,_ княз1~~ р0.;. 
роіюлит Никифор, тримаючи "До- ман,. отримавши підтримку . від 
говірну грамоту", речав:· "Ми від КНЯЗІВ Ольговичів, хоче вигнати з 
Бога послані в землі Русі порядки Киї~а свого тестя-царя Рюрика 
навdдити! Візьми володіння у сво- Ростиславиttа. 
ro зятя Романа і віддай Всеволо-

11 
Цар Рюрик Ростиславич каже: 

дові, Великому (ніздові Ростова- Княже Романе, Зяте мій, дам то
СузДальському". І цар Рюрик Рос- бі інші землі". Розгніваний кнЯзь 
тислав:Ич зробив так, як велів . ми- Рома~: свою жінку1 (доньку · царя 
трополит. Рюрика Ростиславича) наказав 

В. Н. Татіщев, покликаючись 3амкнути· у монастИрі - і сидить 
на твердження літописців ·;у "Іс- вона пострижена й одежі черниці. 
торії Російській", (Москва), кн. З- . Князь Володимир Ярославич 
тя) на стор. 157-й rmшe, що "Ми- Галицький любить хмільні напої 
трополит клятв0 з л о я~ н ст в-у і красних дівиць. І помирає,він за
учить", сказавпm царейі Рюрикові · rадково - одні літоrmсці написа
Ростиславові те, чого не було в ли, ~о· він помер віц ·отрути, інші 
"Договірній грамоті" зазначено. - вщ на.цмірного вживання •міль
В. Н. Татіщев · написав правду, і них напоїв. Галичани сказали, що 
·тому й·ого. "Історію ·Россійську~' хочуть, щоб тепер їхнім князем 
заборонив цар Петро Перший ви- став князь. Роман. Цар, знаючи 
давати, і вона була осуджена цер• вдачу Романову, не задоіюльнив 
~вою Московською. Чому? Бо в· іхнЬ<?го прохання, і прагне присла
ній оповідал9ся, що архиєреї гре- ти до Галичини свого сина - кня
цькоі ортодоксії провадили полі- зя Ростислава. Гал~ани, не до
тику ослаблювання Києва і під- чек_авшись кн я з я Ростислава, 
кріплення Москви. пр~йняли князя Романа. Обуре-

Митрополит Никифор . у святій нии: цар покликав до Києва кня
Софії фальшиво (,фhрактувавши зів Чернігівських,· .почав з ними 
"Договірну. грамоту", викликав збирати в_ійська, щоб іти війною 
довготривалі криваві війни мі)(} цроти зятя Романа (тепер князя 
Князями України (Русі). Він має Галицького). 
затаєну мету - відділити від Kw:~ 65. КНЯЗЬ РОМАН ГАЛМЦЬ
єва північні колонії Укр!3-1ни (Ру· КИЙ, ДОВІДАВШИСЬ ПРО НА
сі) і :;х вороже настроїти до Киє- МІ~И ЦАРЯ-ТЕСТЯ, несподівано 
ва". Так є: "Поділові землі р,тсі ll!огнувся у Київ. Цар-тесть вий
сприяло те, що духовенство нас- шов з Киіва, і пішов до града Ов
тирливо і сильно стало проповіду" руч .. Роман Галицький залишає у 
вати свої дер.Жавні ідеї, і накінець КиєвІ свого братанича-князя· Ігоря 
спри~ло торжеству Московських ЯІ_?осш~ича, і повертається до Га
князш", (К.. ~~стужев-Рюмін, "Рус- лі1чини. Тоді .t<.оли престол Київ
с~ая Істор1я , том 1, кн. 1, -1872 _ський слабне, стає сильним rрек
рІк, С.-П~тербурr, стор. 135). митрополит Київський. Я:кщ..о б 

64. П О Л ІТ И КА. ГРЕЦЬКОУ цар України (Русі) був таким си-
ЦЕРКВИ В VKPAiHI (РУ Сі), rw. 
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льни.м, як цар Ярослав Мудрий, 

або цар Із'яслав, то грек-митропо
лит Никифор примушений був би 
тікати з Києва. Знаємо, що тільки 
ті царі, які мали силу, відважува

лися вигнати з.Київа грека-митро

полита і поставити - русича ми

трополита (Іларіона чи J<лим~ 

Смолятича). Щоб Київ не перес-

лит Гавриїл-Деонисій умовив кня- Цар Рюрик Ростисла}Jич і кн~зь 
зя. Романа~Тлицького, щоб_ він по-· Роман Галицький, дізнавшись, що 
міг Візантії звільнитися від полов- їх посварив грек-митрополит, фа
ців. Ром.ан Галицький ·вигнав по- льшиво читаючи 11 Дого.вірну Гра
ловців з Тракії (Фракії). Цар Рю- моту·", помИрилися. І тепер вони 
рик Ростиславич, дізІjавшись, :tµo спільно з князем Ярославом Все
військо князя Романа Галицького володовичем Переяслав с ь к и м 
ослаблене боям:И з • половцями, ідуть зустріти у степах Половець
об' єднався з Чернігівськими кия- ку орду. Стріли половців і розгро

тав стояти на колінах перед патрі- зями, покликав на допомогу поло- мили· їх. 
ярхом Константинополя, ·треба• вецьку ватагу, і йде до Київа. І після ратнього бо·tю вони на 
щоб князі України (Русі)_ nостій· Князь Ігор· Ярославич (Луцький) нараді (у граді Трипілля) ттоспере
но самі з собою вшqвали, і треба _ наставник князя Романа Гали- (Іалися .. Тесть грізно дорікан_ зяте
князів Москвино-Суздальщини на- цьког<;> виходить 3 Києва. ві за те, що він свою жену (донь
ставляти проти ·києва, до них по- Половці (союзники царя Рюри- ку царську) зневажав, тримав у 
силаючи греків-єпископів здібних ка Ростиславича), вторгнувш~сь монасmрі. Із взаємних докорів за
здійснювати церковну політику у Київ, почали грабити ·киян. tpa- щеміли старі рани. І князь· Роман 
Візантії. буючи церкви,іfвни взяли з собою Галицький ув'~ив царя Рюрика 

Князь Роман Галицький, почув- (як· пишуть літописці) грецькі Ростиславича і постриг його і жін
ши, що до Київа наближається одіння, які носили цар Воло.а;имир ку його, і доньку його (свою дру
Половецька орда, послав у степ (Хрестите.ль) і його син Ярослав жину), і посадив їх до монастиря. 
розвідку. Розвідка повідомила, Мудрий. Монастирі-кам'яниці Христові 
що цоловці приспішено прямуючИ Князь Роман Галицький знову ставлені князями, ставали їхніми 
до Києва, сtомилися, і вірячи, що ввійшов у Київ. 3 Киева вийшов жорстокими в'язницями. 
ціхто їм не загрожує, безпечно цар Рюрик Ростиславич. м. Гру- 68. У КИЄВІ КНЯЗЬ РОМАН 
·отаборилися :на перепочинок. шевськИй, rшще, що "Київ- перехо- ГАЛИЦЬКИЙ, щоб завести у дер-

Князь Роман Галицький вночі див з рук в руки". Коли немає у жаві спокій і порядок, ·проголосив 
о.точив біля річки ·Рось Половець- державі порядку, в людей зникає "Державну Заnовідь": щоб Украї
ку орду і розгромив її. І визволив віра в зааtрішній день, стає мод- на (Русь) не меІПІІала, старший 
з половецької неволі українців н:Им неорганізоване життя. Неор- сйн царя має бути царем. Молод
(русичів), що були половцями гна- rанізовані люди _ . це сад, який ші сини наділів (волод'інь) не от
ні на продаж у рабство до.хрисrо- буяє, розкорінюється, рясно ц~іте, римую~ь,,. Вони живут~ у градах, 
любного Константинополя. але плодів не дає. Князі відповща- як нам1сники царсью, 1 .виконують 

У Галичині князь Роман Гали- ють за те що вони самі себе (>'ють. ·накази царські. Коли цар помре, 
цький присмирив бояр, які свари- Якщо' князі сваряться зна~ить не маючи сина, князі повинні з'ї: 
лися за межі, толGки, стада і ді- спосіб їхнього життя сварливиі_і, хатися і вибрати нового царя, 1 
·брови, й не ~тіли виконувати сварня _ дзеркало їхньої душі і скласти перед ним клятву вірно
княжих розпоряджень. Літопн- іхнього розуму. Щоб Перестати ст:и'. 
сець написав, що князь Роман Га- сваритися, треба ошляхетн~ т ~ Князь Роман Гал ... иць~ий мав 
лицький "живих бояр зарив у праЦІQ_ розуму j чутт~в. Княж1· дн дар д~рж~вн.~твоJ?нии. ВІН ~ачи~, 
землю". Він казав: "Щоб спокійно помилкові _з nомилкового· ду- що княж1 вшни за золотии стш 
їсти медову соту, треба задавити мання виходять помилкові дії. Та Київський (війни ·тихцем підтри
бджолу ", ("Волинський літопис"}. найбільшим·їхнім горем (могилою мані греками-митрополитами) так 

Ті які вважають, що князь Ро- їхнього . думанюt і держ~внотво- знесилиш~: Україну (Русь), ~о во
ман fалиць~ий ~орстоко розправ- рення) є те, що вони вірять у свя- на ледве стоїть на ногах. к:~язі ~по
лився з галицькими боярами то- тість, яка є підступна, продажня: чувши про настанову. (Заповщь} 
му, що був наддніпрянцем, поми- оздоблена золотими митрами 1 князй Ро~ана. Гал~кого, обури
ляюТься. у ці часи ще не було звеличена гадючим жезлом грека- лися. І вщповши: так не робили 
юніі - між галиЧанами і наддні- митрополита 'Київського і "всея _наші батьки, і ми не будемо ро
прянцями існуваhо почуття,· що Русі". . б~ти" .. Читаючи у літоп.исах ~ 
вони ЛЮДИ ОДНОГО плоду. 67. у киrв ПРИЙШЛА ВІСТЬ, _вщповщь, думаю - а х1ба наш1 

66. ПОЛОВЦІ ВТОРГЛИСЯ V що чорною хмарою сунеться на батьки робили таку зраду, яку 
ФРАКІЮ, візантійці :nереполоха- землі України (Русі) нова Поло- вчинив в 988 році князь Володи-
ні: с~торжники можуть оточити вецька (Тюркська) орда дика, го- мир? . . 
Константинополь. Грек-митропо- лодна; зншцує посіви, як сарана. Так - добр1 сини щуть шля-
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хами батьків своїх, але· хід їхній 

не нuвинен бути сліпий. Сини по
винні все те добре, що робили 
бс~тьки, славити і втілювати його 
в життя, а все.І те· помилкове, що 

робили батьки, відкидати - на 
таких зако1tах на плянеті 1е ·я 

оснонане "~відоме 'Й несвід1.. .1е 

почувши, що князь Роман Гали- Узявши Київ, він спіши:гь до Біл
цький..,. пом~р, скинув з себе поган- городу, що стоїть на захід J;Jiд Ки-
~J!І.ин . · 
ськии rодяг. І с1в на престол царя єва. І з граду Біцгороду він' вига-
V країни (Русі). Князь Всеволод няє .князя Ростислава-Романовича .. 
Чермний -(Черні:rівський) вигнав Князі Ростово-Суздальські, б.а
~ Києва царя Рюрика Ро~тислави- чачи" що князівств~ України (Ру
ча. І скри;вджений цар знову. nt>- сі) tt,али nовністю ,підлеглими зо
їхав до Овруча. Овруч - гарний потому столові града ки·.SІ, насто-

життя. .град, стоїть· він на березі притоки рожилися. Рос'І_'ово-Суздальсь к і 
Рuман Галицький, бачачи, що ріки Уж. землі (тобто, колонії- України-Ру-

його настанови.:Заповіді від~ине- · (Наші князі були дітьми сво- сі) цар Всеволод Чермний xofie пе
ні князями, виїхав з Київа до Га- го часу.. Утративши рідну віру, редати -свrіїм синам {·братам. і·:.то
пичини. вони утратили рідн.их учителjв му ·й війська свої,· готуючись im 

69. ПРИБУВШИ ДО ГАЛИЧИ- (в6'хвів), які вті~ювали в _сорі м1-:о- на Півціч, зосереджує на Черні~ 
НИ, він (КJ!ЯЗЬ Роман Гащщький) готисячолітні досвіди Жf!ття Люд- гівщині. Цар Рюрні<. РостиславИЧ, 
присмирив подяків і мадя_рів, які ського. Волхви у древні· часи учи- Довідавшись, що цар Всеволод 
осмілювалися цереходити межі ли діте'й княжих, як в оточенні Чермний свої_ війська спрямував 
своїх земель. Папа Інокентій З-й, себе поводити, як працювати, ,як до Черніrова, ·ввійшов у Київ. 
ночувщи, що кн.яз~ Роман Г~лиць- мислити і я.к почувати, щоб у спі- 72. НА СХІДНlХ МЕЖАХ КИ
кий . вольова і мудра людина, по- льноті була життєва злаго;цже- ТАЮ І МОНГОЛІІ Є. НЕВЕЛИКЕ 
слав до нього послів. Посли с:ка~ ність, щоб шрдина була володарем ОЗЕРО БУІР-НУР, тепер біл~ ньо
вали, що папа р:Имський має меч обставин і оточень. Рідних учите- ~о стоїть китайське місто Га~ляр. 
святого Петра. лів (волхвів) утрати:еши, а в чу- На :береrах Буїр-Нуру кочує -єко-

Князь· Роман Галицький від- жих учителях !~реях) ·~і теплого тарськ~ плем'я очолене ханом Езу
новін ш(пським послам: "Чи такий серця_ не побачtfши, ні любови до ·каєм Багадуром. Плем'я Е~укая 
меч Петрів у папи? Мені папсько- свя.тощів Вітчизни ·рідної не від- Багадура .складається з 35-ти ти
rо меча не потрібно. Я маю свій чувши, в<fни (князі) наші буйно сяч·родин. Родини так подібні, що 
1t1еч даний мені Богом! І поки мій гуляли, марнувал:И богатирtьку сТворюється вражіння, ніби -вСіх 
меч є біл-я мого боку; мені купля- силу під час сварні "се моє; а, то їх одна мати~родила. Сусіднє (та
rи чужого меча не потрібно!" моє же!)! І бил:Ися "за своє". "А кож кочівне скотарське) плем'я 

(Аббаr Албертра,нд у 1790 році поганії с всіх стран прихождаху очолене- ханом· Темуджіном - має 
у Ватиканській бібліотеці в .ста- с побідами на . землю Русі". 7 тисяч родин. Китайці звуть ці 
рих аналах знайшов ці слова кия- скотарські племе.ІJа - Тутан, а- ми 
зя Романа Галицького, і на про- 71. ЦАР РЮРИК РОСТИСЛА- кажемо_ Татари. 
х.ання польського короля Стані• ВИЧ З СВОІМИ СИНАМИ-КИЯ- Хан Езукай БаІ'адур убив ха
слава виписав їх. Історики юніяt- ЗЯМИ, покликавши· на допомогу на Темуw_кіна, і· його плем'я rtpи· 
ської церкви (для пропагандивних половців, вигнав з Київа князя єднав до свого племени. І своєму 
цілей) стараються переконати ук- Всеволода Чермного (Чернігівсь- синові, який народився в 1155 ро
раїнців грецько-католицької цер- кого). Князь Все_волод Чермний ці, дав ім'я убитого хана Темуджі
кви, що князь Роман @f'лицький (Черніrівський) покликав на допо- !:Ja. ("Темуджіне, я вб'ю тебе, не 
був покірний папі римському, і то- могу половців і князя Новгород- бійся! Твоє .ім'я я 'Віддам синові 
му він не міг, сказати, що без пап- Сіверськог~, і 28 квітня 1207 року своєму". Слова хана Езукая Бага
ського меча обійтися може). підійшов до Києва. Три мі_сяці дура будуть інкарновані у мислях 

70. 1205 РІК. КНЯЗЬ РОМАН (майже щодая) він стрілами за- хана Москвинського: "Русь, я 
ГАЛИЦЬКИЙ (через нео~ереж- сипав оборонні споруди і, пот~р- вб'ю тебе, не бійся! Твоє ім'я я 
иість) загинув у місяці червні біля півши поразку, відійшов від Ки- в-ід дам Мщжвинськ.ому князів-
селища Захвостя. Поляки, які бра- єва. ству"). 
ли vчасть у вбивстві князя Рома... У 1208 році князь Всеволод Коли хан -Езуіс:ай Баrадур по-
на :Галицького, були оточе1;1і укра- Чермний (Чернігівський) з брата- мер, його син Те,муджін мав три
їнцями (русичами) і посічені. ми і синами знову йде на Київ. І надцять років. Жив він під опікою 

Данило і Василько - сини по' дорозі він взяв град Трипілля. своєї матері:- Мати,· :виховуіочи -си-
1шязя Романа Галицького від ~ру- Отримавши допомогу від князя на, казала: "'fемуджіне, будеш ве
rої жінки. Данило мав чотирJJ J?O· Володимира Ігоревича, ·який при- ликим ханом, Коли людей дивува
ки, як став князем Данилом Гали- був з Галичини, віц вигнав з Киї- тимеш відвагою 1 вірою батька Ба
цьким. Цар Рюрик Ростиславич,. ва царя Рюрика Ростиславича. rадура". Плем'я ю:fщго хана Тему-
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(на стор.1268). 



ЄАНІСТЬ І СИІІА 
НАРОДЖУЄТЬСJІ 

Спіпьннми зусипп11ми 
Васи.nь Авраменко-5,Л.Феяьхо-12,О.Кузик-5, 
Рунтато М.Лисенко-10, Др.Кузів-10, Рунта-
·то М.ЛозовнR-22, Яр.Воrнедар-25, Б.А.Ви
DІRясьхиR-10, І.СтроцьхиR-10, м.Кущ - 5, 

М.JІаАницькиR-32, Т.ГеисіровськиА-10, М.Ве
рбо•ецьхнй -5, А.Рудеико-7, В.Во~ах-З, М. 
Б.Рубан-ЗО, Руятато в. ГаІА&Ічук-16, о. 
JlевmеНІЖ-5, ~"''-j!~ 
С.Г•уапсо-5, І.Олехсандрів-20, О.д. Тнщев
ко-100, І.Константин-10, М.Чемерис- 5, 1. 
Барташ-10, д.Риба.Іха-10, С.ПИJІипенко-20, 
В.ЧорниR-10, М.ФеАик-10, Б.Ткаченко- 8, 

IRJt.B.P.-5, Б.Хабленко-9, д.СерАJ)к- 5, 
К.Тимошенко-З,С.ПомИJІаАJіо-З, Т.Сежіrор -
7, т. Ос а Ач ук -35,И.Онихрів-11, М. 
СмаJІюх-10, ~і1 

if•••" 
В.Лупул-5, В.Подвіряий-7, М.Коrут-10, С. 
Яворський-б, М.Онихрів-11, М.Гаврилюк-7, 
Руятато В.Гай.цайчук-10, П.Мричка-40, д. 
Чодав-10,Др.Б.Вітошинський-10, 

Д.Б.Кулик-2, М.Рубан-60, В.Маак-14, 1. 
Чархів-25, Руята~о С.Яворський-40, П. 
Горб-10, Б. і Б.Коверни-40,Б.Підrурсь-
киА-2, ~··•( 

~!~ 
С.Г~уапсо-2,О.Самчук-ЗО, Рунтато В.ГаА
.цаRчук-5, А.Продан-ЗО, Др.В.Мацьків-
50, Я.Вербець-5, Ф.Я КО ВЕН К 0-119, 
К.Jlимар-25, . 

~'1. :ПОВІДОМЛЕННЯ ~ 
15 квітн.я,Неді.пя.О 10.зо ранку -

Дія Освячення Святині Дажбоzої. 

(Адреса: 21 Munn,Hamilton,Ont!). 
Українці Рідної Української Національ

ної Віри врочистою присутністю звеличать 

Дію Освячення Святині Дажбожої. Вони при
буJJ3тЬ з Родинами і з Гостями з 111' Йорку, 
Моятреахю, Оттави,Торонта, Чихаrо,Каянек
.тикату та інших місцевостей АО Гемільтону, 

Онтаріо,КанаАа. 
Після Дії Освячення Святині Да:ибожої -

читання Привітів і Мистецька Частика, в якій 
беруть участь студенти і старші Побратими 
і Посестри. І буде Українськ~~ Обі,ц:борщ , 
вареники,вар,печево. Бу.цуть відзнаqені іме
на Побратимів і Посестер,які своїми Пожерт

вами і Безкорисливим Трудом ознаменув8.JІи пос

тання першої (за 1000 жіт) Святині Дажбо
жоr,звеличуючи правдиву Українську Віру а 
Єдиного і Всюдисущого Гocno.ita Даибоrа. 

С.Дякун-50,Оrній д.Тищенко-20,Н.Ораів-
40,Ве.цанта Ку~еввц-100,Н.Попов-5, о. 
Сахяо-60,І.Лемішхо-5, Б.І.Кисі•ь- 10, 

(про.-ов:аекяя бу,1tе). 

Пожертви на Поширення Рідної Української ІІаціо 
нальної Віри, на Будову Святині Матері України 11а 
Оріяні в США 1 і річні вкладки члена ОСІДУ Рідної 
В іри , треба слати на адресу : RUNVlre, 01-018-25, 

Р.О. В~х 5172, Station •• Е" 
НАМ ІL TON, ONT. LIS 4LЗ CANADA 

На прохання Побратимв, 
пояснює мо, що моні-ор

дер чи чек треба виготов 

л яти на таке ім" я й ч ис-

л о на11І0rо канта в банку: 

RU NVlra, 01-018-25, 
і елат и на адресу наш or о 
Скарбника: Л.Тапчан, 

Р.О. Вох 5172, Station ••є'', 
НАМ IL TON, ONT. L8S 4LЗ CANADA 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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t~~~ а.·~~9 

Ісжівrтон,Оятаріо. 

1-ro rруІ{ЯІІ (в п"я
твицю) 78 р., Учи
тежь Лев Си.хевхо,по

верІІfаючись з 81) Йор
ку (з СКВУ),завітав 
АО Станиці ім.Лесі 
Українки (ОС ІДУ РУН
Віри) ,~ховиим опі
куном якої с Рунта
то Вожодар Гайдай -
чух. 

Після Свяrосу (Священної Го.цини Самопізнання) Побратим РаАомир Р. Кміт вру
чив Учите.аеві .цар-qек на суку 1000.00 -пожертва на Будову Святині Матері Украї
ин на Оріяні (Спрінr r~ен,НJ) Йорк,США.). 

1 
· Учитель висловив Щиру В..агодариість Побратимові РаАомирові Р. ~ітові,яхо
~ ro високо ІJІ&яуиь Українці Торовта,як презцента фірми "Дніпро" і ,,цоброrо спі
~ вакаі бан~риста та вірного і паакого сина України-Русі. 

~ У не,JtаJІехому майбутньому в Онтаріо постане сім нових Станиць Об"є,цнанвя 
І Скнів і Дочох Ухраrни Рі.-воr Ухраїнсьхої Ваціон8.JІьвої Віри • 

.-$•w,..-~~ .... il'!J...,..,.•ie;~·~·~·~··~~·r. ... -.~ • ..,.~..,.~..,•••••·~,..Q'"Y~..,.~·Q•-w•-... illfQ·;3' ... ii81i.a.~...,..,.~..,.~·~•·ii81i.6•t...llSl.c,.. ..... ~"l&\..,.Q,..~-.;'"'Q.,..Q.,..Q .... t...__.,~~,..._ .... ~. 
. ".~~ .-р,Г. С.аобоАЯник, 
~~~-- В.СІІfанопруА,В.Мах, М.ТХачепо, 11.До -

Дорогі Побратими і Посестри С.Гому.аа , .ux, ІІ.Дмитрусеuо• В.JІе.аьяп, П.Мрвчка, Ф. 
Orяilt Тв"еихо, М. ПІхвар, D.Марчах-Гuвць ЯківсьхвІ, І.ХарЧJК, О.Щуревхо,М.ПІумеьuй -
хиІ,Ве,1tан"а Ку.аеввq, д. Лимар, с. Та"арииів 1 ва.п .аис"и,сІІfа"ті, побеавм отрима.ан. 

Б.Коцак, Б.Барчух, д. Риба.и!са, К.КопернD, Усім Вам ва11 ПобратимськиІ Поuія! 
М.Коrут, Др. Во~оА&рМацьків)К. Шевче- Деякі стат"і,жоч скорочено, буАемо А'Р1Х1-

по, м.сuво, М.ВербовецьІtИІІ:, с.домазар, т. Ва ІІІІ•ива •WІІІІ роІІ/(и"ь иа-
Б І Па " с с А ваІІfв. • АруJС&рська м- , _ u. 
обріввих, • в.ав, n. llJtl)K, • рсієяхо, бі ' АОСі в направі ( в "Цресоrраф-Му.а"і-

М.Овsарів, Т.Осадqух, А.Мерха.ао, Я.Воrве - р · ( 1270) 
aiJ ......... ~ ва стор. . 

ханом; вони спереЧаються за вла- ~f~~-

{ка стор.1266) 

джіва· "живе на конях". Вершни
ки полюють· на звірів, птахів. Ізда 

на коні зрання до вечора і стрі
ляння з луків - головні достоїн· 
.ства татарські. 

73. КУРУЛТАІ (ВОЄНАЧАJІЬ. 
НИКИ - ВЛАСНИКИ . СТАД) 
ЗБУНТУВАЛИСЯ ·БІЛЯ МОГИЛИ 
ХАНА ЕЗУКАЯ БАf АДУРА. Вони 
не хочуtь підпорядкуватися нака
зам п'ятнадцятилітнього хана Ге
му джіна; є між ними охочі стати 

ду .. Хац Темуджін дав наказ ув'яз- ~ ". 
нити десятЬох збунтованих курул
т~їв. J'риста воїнів стали · по сто
роні' ув'язнених. 

Хан Темуджін дав наказ у се
МИдесJІти котлах зварити усіх тих_, 

які проти · нього збунтувалися, ши~ 
рячи між люрьми н~рікання на 
нього. Зв'язані , бунтівники були 
вкинуті в юm'ячі~отли. Вони.кри
ками жахали плем'я хана Тему
джіна. Мати учила: "ТемудЖіне, 
СІЩУ мій; вор6rів жахай помстою, 
приятелів ласкай дарамь, ти біл~ 
ше, ніж людина_!" 

(проАовиеяня буде). 
Лев Смеяко,"Мага Віра". 

-1268-

"Yпa.ite ТJ)рма народів -
СССР! І усміхнеться зап.аа
хана Мати-Україна.І вожь -
HOJ) BOJLI) С:ВОJ) .прос~авить 

у Святині д.а.боаій. І в 
се.а:ах і містаж стоятимуть 
СвJrrнні Дажбоzі,звеличу»
qн Прав.циву Ухраївсьху Ві
ру ,Духовну ЯезаJІеzвість 
Ухраїнсьху. І світ буАе за
чарований самобуrвіСІІfJ) Ук
раїнської Ку.аьтури, Віаь
вим Ш..яхом Життя УхраїІІJІ
Русі. Ось таіі Мис.аі і По
чування збуJІ:ЖУє в мені на
ука Учите.ая на11оrо", в.к. 



шляхи життя ........ 
~~~~~ УНРАЇНСЬНОГО 

питаяня і ві.Аповіді • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-Учителю,коzкий Українець мас право пrу

кати собі .цуховие пристановище: світ широкий, 
вибір веJІихиR! 

-Прави.пьно! Є Украївці,які шукають АJІЯ 
себе духовного пристаяовиІQ8. у світі славних 
:ЖИ..ів (МоАсей,Іллія,Іса.я,Ісус), у світі с~а
вних Греків і Латинів (Іоан 3.иотоустий( .па
па Климент),у світі славних Москвинів Ро -
манов,Пупrхін,Ленін). 

Ми,Українці Рі.,Jtної Української Націо -
нuьної Віри,не потребуємо у чужому світі 
шукати духовного пристановища. Ми внуки 

Даzбоиі,ми щасливі люди. 
У нас с свое рі.цне .цуховне пристано

вище- в нас с Святиня Дахбожа. Ми перед на

родzевнам буJІи в єстві наших РодитеJІів (Лель, 
Орь,Кий, Святослав), ми 1хнс сство сьоrо
.цяі. Наші .ціти і внуки займуть ва11е .цуховне 
пристановище-вони житимуть у нашому сстві: 

ми одне ті.ао і одна JJY•, ми зрі.цнені ві
рою в Є.циноrо Госпо"'8 Даzбоrа. 

святиня 

У присутності Рунтата МиросRава Ситника
Дворниченка біля Святилища Рідної Віри 
Побратими і Посестри сJUІа.цають Обіт вір-

ности Святині Даzбож!І. 

ДА Ж БОЖА 
Освячення Святині Двжбоzої-бJІаrо.цать Бо.а, сJІово Боzе послане мноrостра.ц~ 
ному Українському Вародові.С~ово Боzе, в якому осRJПІа євавrеJІія Україн -
ської Віри в Боrа,віри,яка не піАJІеrжа .цухові архиєреїв r~хо-ортодок 

сн:, римо-католи
цтва та іншим чу- . 
zородним святощам. 

15 1НВІ'ТНЯ 
(10.979 р.Дажбоиоrо) 
в не~;іJІю. здіАСНJ)Є

ться (вперше за 1000 
літ! ) Освячения Святи-

ні Даzбоzої -Боzе благословення 
Української Духовної Волі. 

Усіх Побратимів і Посестер 
вітаємо у Святині ДажбоzіІ! Уже 
прихо.-ять жисти від Українців 

Рідноr Віри, в усьому світі су
щих-усі в Листах ВИСЖОВJІЮІ)"J'Ь 
свое баzаввя налеzати до Святині 
Даибоzоr. І просять, щоб rхні 
імена-прізв-.а бу~и записані у 
СвятияніІ Книзі Віруmп Рі.цноr 

.Віри. _._...,_." Гемuьтон,Овт. ,Побратими і Посестри у Святині Даzбоzій. 
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Ми віримо:JІюди,які довгі сто -
ліття живуть у рабстві,не ма

ють мо:и.ливости ошляхетнювати ПQ· 
АІІк 

7'11 тор з українських часописів: 

І lf J І '' І як можна виконувати оті нещасні 
диктаторські повновластя - без терито-

чуття,мисJІення, дії. 
Сумно робиться на .цуші,коли прогАядаєш 

укр. партійні часописи:від 'Бається мала ку

.аьтура мис ·• ення, емоційна '""JUI.aнc о ван іст ь, 

дрібничкс1 ) взаємообвинув.::.. r1ю1, зн-;;сJtавJtен-

н.я. І звичайна иетерп~м:іс'І·ь,яка безпідстав
но чомусь називається диктатурою. "Роби так, 

.як я тобі каzу,називатиму Аемократом, а ні· 

крицатиму, що ти диктатор!" 
І розколене УНДО воює з УНДО, УРДП а 

УР)JД,ОУН з ОУН: є 4-ри QУЯ:мельниківці,бан-

,дерівці;лебедівці,вітошинківці. Провідники 
укр. партій себе обвинувачують в диктат~рст· 

в~:насправді ж вони диктаторами не є~ Їм до 
диктаторства так далеко,як куцому до за~ця. 

Пресові агенції про укр. справу крича

ли б на весь світ,коли б між Українцями по

.явився маиюсінький диктатор,якому підлеглі 
30-ть Українців,rотові на його яаказ-від
.цати .нтт.я за волю України. 

Арафат-диктатор:з 11им рахуються дер

zави і Об"сАЯані Нації.Він очолює пару ти

сяч таких хлопців,які ва його наказ ідуть 
ка смерть за Вітчизну. Арафата rолосуван-

(иа стор.1268). 
rраф оф Кана,.а"), нам пові,цоЮІено, що нап-
рава коштуватиме 935 ,цоJІ.ярів разом із sа
міно.:) старих частин на вові. 

Не ма.ІОЧи "ВерітаІпера", ми примуше
ні у виданні "Самобутньоr України" вжива
-rи авІАайиу друкарську мапнку,це забирає 
багато місц.я,стримує ,црук JІвстів, у .яких 
Побра~ими висловлюють світJІі міркування, 
віАD.SНість Рідній Українській НаціокаJІьній 

Вірі. 

"Учітеся, 

брати мої, 

думайте , 
qитайте ", 
Тарас 

Шевченко. 

рії, без війська, без поліції, без зобов' я-
заних до виконування своїх обов'язків, 
хоч би до плачення податків, громадян! 
Чи може, Панове з опозиції, · :ВКJПОчно з 
колишнім ур. Головою УНРа,ци., бояться, 
що їх «президент-диктатор» посадить до 

коІЩентраків? Але де ж там! Та вони 
ж уже поводяться так, що моrлиб бути 
притягнуті у певІ01Х ю-mадках (на.пр. са
мовільна ліквідація Фундації С. Петлю
ри) до су дової відповідальности в .ко::жній 
демократичній державі. Отже, заспокой
теся, Панове, жадні коІЩеІn"рЗКИ вам не 

грозять!'' 
ням ніхто на провідника не вибірав. 

Політдіячі яе мають написаної "Філософії 
Української Демократії". І не хоqуть учитися 
у Д;аеферсона.Вони хаос,анархію,·парахвіяльну 

сварню називають демократією. 

Демократія-Мистецтво Порядку,Само,цисцип
ліиа. Демократи Картер,Трудо,Са,.а~ творять ка

бінет міністрів-міністрами номівуЮ'І'ь ЛЮАей та

ких, яких їм хочеться.Недобрий міиістер:заміня· 
ють його іншим.Міністри голосуваии.ям не вибі

раmьс.я. 

Прези.цент Картер в Головнокоман.цуючий 

військами США.Він мас право оголосити віІ -
ну,не питаючи секаторів, хаигресу.Вія мав 

право .цати наказ звіаьяи"и з в"язниці uо
чвнця,якоrо СУА справе,ц.11иво засу,цив на АОВ

гі роки.Чим б!JІьш Презияент мас прав,"им 
Він бі.JІьш авторитетний, і ~им могутніша ,дер
.в.ва. 

Прові,дяики укр. партіІ-це смиренні ове
чхи, JDСим їхні ч.nени А&J'ТЬ на х.аіб,і вчать їх, 
як прові,диих має поступати:тахі партії не~ 

спроможні мати успіху на Фронтах ВизвОJІь
них Змагань. Ми за ПРАВИЛЬНУ інтерпрета-
цію ,диктатури і ,демократії! 

д11 ій до SO проценті• 
прмбут~су. 3 200 ООО тонн 
сирих бобІв, якІ збир1-
t0ть щороку в АбіссінІі, 
90 ООО тонн вивозять; 
реwт1 11ИWІЄТЬСЯ ДЛJІ 

внутрішніх потреб. Мож
на собі уя1итм, скіnькм 
кави ІМПИІІІОТЬ у ЦІА 

ж1ркІА кр1ініІ Вз1r111і її 
тут п'~оть без цукру, тІль-

км часом nрмсм1чу~оть 

медом, але майже з11-
ждм 1 чашку к111дуть 
·трохи м1с111. В деяких 
р1Аон1х Абіссін/r до ка
ви ДОДІІОТІо с/11ь 160 пе
рець 3 ~сорице~о тощо. 

Майстри приrоту11ння 
к11и точно додержу~от~. 

норми: НІ 1ели1Су ЧІWКУ 

Аде рІ1но 79 бобів. 
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~ Є вс~м відомо:ДJІя священ
ної справи потрібні священно~ 

дійства-потрібні Аюди Посвяти, 
Любови,Правди, Добра. 

Святвия Даzбожа-Творча Мо
.аитва Українців Рідної Віри. 

І хочеться у мрії сказати 

тим дітям України-Русі,які пр~ 
І.1t1ть Завтра,через сто,двісті 
піт:"На ЗожотіА Сторінці Іс -
торії з мо.аитовною священиістю 
прочитайте імена співтворців 
Святині Даzбоzої.Гордіться іме· 
нами Дорогими і Рідкими: Бог -
•ав І. ТимqеJІІtо,Боrдан П.Ко -
стур, Ииро~юб Мацкаяив.(Списох Рунтато Славин Яворський (зліва) і Рунтато 

Побратимів і Посестер,ЯRі вlt.88Jlи свій без - Миросжав Ситиик-Дворничеико (зправа).Вони 
корисливий (безп.иатиий)труд у СвятиКJ) Даz- відвідаии Достойну Родину Богдана І. Тимче
боиу буде оrо.иошений піс.ая Освячеиия). н.ка,яка є друzяя,щира,Ш.11яхетна,ві.ц.цана Рі,ц-

яій Українській Національній Вірі. 

~''ь~тво р ЦІ ІСТОРІ ·1· зве.иичувuи в Києві дерuвну Україну,С.ааву 
~.~ tї, всесвітвість !ї Господа ДажбогаІ 

Побратим Боr.цав І. Тимчеихо не ба.ас , Миро.июб Мацканвн (Святиннкй Господар), 
•об сАавиаася сума Його Поzертви (а Він ке син гордоrо Лемківського п.аемеви,має,як ка
ОАИR десяток тисяq до.аярів поzертвував); Він жуть в нароАJ,t•зожоті руки". Вів беsкорисжи
баас,•об сJІавu&:ся Йоrо дороrа серЦю Украї- во (безп.аатноJ уuав ва"хвевву праЩ> своrж 
ва у Свя"икі ДаzбоzіІ. І •об СвятRRі Даzбоzі зожотих 'PYJt. у СвятиКJ) Даzбоzу; і за це Учи

те.аь JІев CueRXo,aк Брата обв.яв, в •оху по
ці.аувавІІН. І воіж безкорисживих Трудівників 
так вітав Учитежь у Святині. 

"Якби ми аа свіІ труд вх.аа..ений у Свя· 

~ИНІ) та rpo•eA вимаr&JІи від 
Святині,ми б не бу.ан Творця
ми Історії",-сuзав один з 
Побра'І'имів. 

Наші брати Лев Лук"яненко, 
В.Мороз, М.Руденко,В.Чорно
Віл,В.Оса.цqий життя ві.ц.ца
ють,М8.І)ЧИ скуті руки. Ми 

труд Святині Дажбожій від
даємо,щоб с.иавИJІася Украї

на Мати і Її правдоносні 
Сини і Доqки;щоб славилася 

слава Господа України -
Русі. 

Щоб славИJІася у Віках 

Вільна Праця Нових Україн
ців, які є Українцями по-по

хоцеD і по-вірі! ·~~ 

Гемі.аьтоя,Оят. Свя'І'ииний Господар Миро.1юб Він каzе:"Я • вzе пенсіонер.Та знаючи,RХ& 
Мацканин з Побратимами і Посес"рами пі.ц qac "о ~осі в історії нечувана свята справа Укра· 
зовніІІНьоrо впорядхування Свя'!'ині Да.zбоzої. ївська робяться,просто помо.10.ц11аа,появИJІося 

. 
.... 

~·~.с юнацьке завзят"я; новою 

•'.ё а!". Ф 
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Що rаке РУНВіра (Рідна Українська Ваціональ -
на Віра) проявлена в Науці У111теля Лева Си.11енка .'2 

Які в рідновірів обряди? Яке в них розу~іння Єди
ного Боrа? Які в них погляди на рідну історію, прав
ду, мораль, мудрість? І які в них Святощі, молит
ви обряди закони, заповіді,світорозу~іння? Та -, , . . . 
ких і подібних питань у Нас б1 ато. На вс1 ц1 пи -
тання матимете відповіді, отримавши від нас та

кі книжки: 

І.Мудрість Української Правди. 
2 •• о повинен Знати Українець? 
З."Маrа Врата" (Лев Силенко). 
4.Закони Правильного Життя. 
5. Перевтілення. 
&.Створення Нового "Я" (Лев Силенко). 
7.,Діти і Родичі. 
8. Світ і Його Тhїни. 
9.rСовість Історичної Науки. 
10. Чужі і Рідні Імена. Де ти ,наша знать? 
11.Дія\іанти з Храму Світової Історії. ( Заратуст ... 
ра,Бо~ і Біб11іІІ. Будда,Бо~ і Сван ~елії. 

12.Так Говорить Учит~ль Лrв Си.11mfко {про Біблію). 
1з.•1Сотворення СВіту(Книrа Івана Фра1t~ 
14. За кони Життя - Рі щнt Ві ра. 
"~ ... !.8.~ ... ~" З ЛИС ТІ В ДО В 11 ДА В ІІJІЦ ТВ А : 

"Прошу при слати 14 хнижок, назви лхих п ере чи слені 
в "Самобутній J'1'_раіні", Знаю, 1цо п~пір, фарба, друк, 

прац.11, асекурована поштова пересилна тепер доро~о 
коштуюrtrЬ.Отож, прошу npuй11R111U мій внесок 20 долл-
рів) на Розбудову Вашо~о Видавництва.)Кду посилхи з 

кни~ами:' (з листі в) 

САМОБУТПН 
}18'.РОІНА 

"Samobutnia U kraina" 
RUNVIRA 

А Ukrainian Monthly Magazine. 

FOUNDED / 96 6 

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

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

Sociвty of the Ukrainian Nвtivв,aith 

LEV SYLENKO, 

Founder and Spiritual Leadвr 

0 
Читач пише: 

"П оси.лаю пожертву (п "Ать до.11.Аріг ), ці.лий ріх шліrwь ме
ні Ваш цінний І/асопи с. Читаю сам і даю читати сусіда.v;· 
11асопис посилає\f о кожно!\1у, хто повідо!\іляс, що хо
че бути нашим Читачем, і щиро дякуємо за пожертви. 

Наша Адреса: 
ф -----''SAMOBUTNIA UKAAINA", 

Р.О. ВОХ 3692, STN. "С8', 
НАМІ L TON, ONT., CANADA LIH 7М9 

Адреси наших nредстави11цтв: 

Во• 57, Р.О. Sl811on "Е"', 
Monlrul. ОuеЬес. C•n•d•. Н2Т ЗАS 

Р.О. Вох 881, Edmonton, 
Alta., TSJ 2К8, C.nede. 

Во• 172. lslinglon. 

Ont. М9А 4К2. Canada 

Р.О. Вох 4365. St. Е. 
Otlawa. Onl .. K1S 584. Canada 

Вох 745. Р.О. Fonthlll. Ont. 

LOS 1ЕО. Canada 

40 Highl1eld Rd . Bolton. lancs 

Bl 1 . 8El. Greal Britain 

Р.0. Во• 383. Stn. "В", 
Toronto, Ont., М57 2W2, Canada. 

Р.0. Вох 48585. Barrington Stn, 
LОІ Angel•, СА., 80048, USA 

Дороrі 1Іита чі! 

Aunvlra. 116 St. Мerka РІ .. 
New York. N.Y., 10009. USA. 

124 W. Gr8nad8 SІ .. Phoenl•, 
Arizona. 85003. USA 

1234 N. Кес:І11е Ave .• 
Chicago. ІІІ. 60651. USA. 

1811-10 Ave. S., Mlnne•polls, 
Mlnn., 55404, USA. 

15338 Lamb St .. Forl Lupton. 

Colorado. 80621. USA. 

Р.О. Вох 111, Manuka. А.С.Т., 
KanЬerra. 2603, Au1tralla. 

Р.О. Вох 141, Sunnybank. 
Br1sbone. QLD .. Austral1a, 4109 

Іlроси'1о 1ювідомляти нас, коли ТР. чи itnuc чис
ло "Самобутньоі України" Ва:\-1 rюiuтa 11с 1"оруt1и
ла, ·шоб 'м мо1·;1и Ва\1 прислати 1ювторно, дяку -
ватимемо. за с11ів1~ацю! 
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