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КОЛОНІЇ УКРАІНИ-Р У СІ? 

" 1240 Р. ХАН БАТИИ У КИЄВІ. 
Чингіс Хан Октай учив сина

русич ів ,фаль шуючи їхню історію. І 
тепер це rноблення стало рідною хана Батия, як рокорити Україну 
традицією, о, які тяжкі шляхи духов - (Русь). Треба від України (Русі) 

Rrд р F, Л А К Н 1 Ї: ноrо рабства! відгородити її північні колонії. На 
"_Mara ~-~ра" -перша книга Україн- землях північн-их колоній відбу-

Журнал "Визвольний шлях" (ви - сько~ Історв, на яку не мали жод~.?~ 0 ваютЬся пості й ні заворушення 
да ння ОУН),який виходить у Лондо- впливу цензори Ватикану, Москов11 1 . 

спричинею ворожим ставленням 
ні (Анrлія) в березневому числі(за Грецької ортодоксії. 

фінських племен до вторжників 
1979 р.) пише, що після хрещення Ук-

у ·· українців (русичів). Vзящuи пів-
раїни -Русі над життям кра1нським (Продовження. Початок 
"зависла важка. ~рец'Ька цензура,.яха у Числах 1Зl _ 147 ). нічні колонії, .можна почати бра-
поволі винищувала з рус'Ьхuх рухоnи- ти малі гради України (Рус!), не 
сів ба~ато з moio, що ~рехам не по- 97. 1237 РІК. 3-ГО СЕРПНЯ (О чіпаючи Київа. 
добалося, а вхладала додатхи виду - ПІВДНІ) П О ЧА Л О ТЕМНІТИ 

І хан Батий веде свою орду до 
мані ~рец'Ьхими люд'Ьми"., СОНЦЕ І СТАЛА ТЬМА: сонце 

І ·м · · б ц··1· граду Рязань. (Град Рязань стоїть 
осков1я шсля ольшевиза l України (Русі) заходить". Іде хан 

України-Рус.і це саме робила:п?яви - Б ~ ( н к Темуджіна син Ок на південному березі ріки Оки, 
лася важка цензура- з рукописш ук- атии. в У . ' .. на землі угро-фінських племен Ме
раїнських було викреслене те, що мо- тая), ще 4оо.ООО татарrв - воrни щери і Мордви. На північ від Ря-
скалям не по~обалося. . жінки, старі люди, діти, кашки зані - град Суздаль, а на північ-

! сьогодю пишними свят~ми в~д- _ іде татарський кочовий народ. ний захід - град Москва). 
значаючи rрецьке хрещення 1 москов· . . 11 

ське АОЗз"сднання, узаконюсть~я ва-~ буд~, ,~к. пише лпописець, ~и;-1 Рязанські князі (Юрій І иого 
жка цензура чужинціА~торжник1в. 1 пошл . (Татаро-калмицьке ~м я брати Інгвір, Олег, Роман) і князі 

Візантія л.ивила<:я •n 11раА<:х>.шшія 1 Батий (Бату) значить "Твердий", Муромські (град Мурома знахо-
як на знаряддя гноблР 1111я ук ра і ~щі в • "Мі1t1111й "). диться на північно-східньому бе-
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резі ріки Ока) стріли послів хана 
Батия. Посли сказали: "Послав 
нас хан Батий, внук Темуджіна, 
син Октая, щоб ми повідомили 
вас, що Бог Богів доручив йому 
володіти світом і всіми на світі 
царями і князями. І ніхто не мо

же нам чинити опір. Коли прояви

те неслухняність, будуть вогнем 

і мечем покорені землі ваші. Ми 

не прийшли воювати з вами, а -
отримати від вас данину". 

98. МОВА БАТИЄВИХ ПОСЛІВ 
НАГАДУЄ МОВУ "БІБЛП": "Як 
наближуєшся до міста, щоб вою
вати його, то предложи йому мир. 

І як приймуть вони· мир .. , то весь 
лю.rі його, що. там буде, стане тво 
їм -підданим і служитиме тобі. Д 
коли не схоче місто миритися з 

тобою, так обляжеш його. Як же 
віддасть його Господь, Бог твій, в 

руки твої, так повбнва~ш увесь 
мужський пол його гострим ме

чем. Тільки жіноцтво їх та діти і 

скотину і все, що в місті-буде, всю 
здобич забереш длЯ себе, і їсти
меш здобич ворожу, що віддав 

тобі в руки Господь, Бог твій", (5-
та кн. Мойсея, гл. 20, 10-15). "Гос
подь, Бог твій, уводить тебе в гар
ну зем.лю, у землю водяних пото

ків, криниць і озер, що пробива
ються по долинах і по горах, у 

землю пшениці і ячменю, в землю, 

де ти не в нужді їстимеш хліб", 
(5-та кн. Мойсея, гл. 8, 7-8). "Оце 
ж, повбивайте всіх дітей мужсько

го полу, і все жіноцтво, що пізна

ло мужчину, злігшись з ним, та

кож повбивайте. У сіх же дітей 

жіночого полу, що не пізнали ло

жа з чоловіком, позоставляйте 

живими для себе", (4-та кн. Мой
сея, гл. 31, 11, 18). 11 1 всяка десята 
частина на землі, від насіння зем

лі, від плодів з дерева, буде Гос
подові", (3 кн. Мойсея, гл. 27, 30). 
А коли ти не будеш ось так по
ступати з· покореними людьми, то 

"Побиватиме тебе Господь" сухо
тою і трясцею, і спекою і пожара

ми, і посухою", і б~лячками, і ве
редами і коростою і cтpy.fiot,11[, що 
не здолієш вилічити ся від них", 
(5-та кн. Мойсея, гл. 28, 22, 27). 

Яка містерія кари несусвіт
ньої! Злотий тризуб - с~ященне 
знамено України (Русі) утратила 
V країна (Русь), залишилася із зна
меном грецької ортодоксії." 

І тепер ~лотий тризуб тримає 
у Ка рак qрумі Чингіс Хан - все
могутній імператор. І, ніби каже 
українцям {русичам), що татари 
так поступають, як написано у 

''Біблії". 
99. КНЯЗЬ ЮРІЙ РЯЗАН

СЬКИЙ СКАЗАВ: "Посли хана Ба-
?" тия, яку ж ви дань хочете мати. 

І посли відповіли:· "Князі, ви по 
десятv 

уставу да~тt= УЧастину на грецьку 

церкву, яку ви з чужини, як свя

тість, прийняли. І тепер з чужи

ни, . як святість, прийміть устав 

хана Батия - маєте давати де

сяту частину - кожну десяту ско

тину, десяту хутрину, десяту дів
чину, десятого юнака. Коли буде
те . низькопоклонно просити хана 
Батия і проявите покірність, то 

він може данину зменшити. А що
до віри грецької, яку ви тепер має-

ню Европу, розгромить ослаблену 
й змалілут орду хана Батия"~ 

"Об'єднати всі війська Украї
ни (Русі) і її колоній, і створити 
всенародне ополчення і оточити 

орду хана Батия? Оточена орда, 
не отримуючи ні їжі, ні води, ні 

свіжих сил військових, ослабне, і 
буде легко її знищити; у ній же 
жінки, діти, старі люди - всі во

ни сунуться під охороною озбро

єних татар?" Були в Україні (Ру-
сі) такі міркування? · 

101. КНЯЗЬ ЮРІЙ РЯЗАН
СЬКИЙ, ВІДІСЛАВШИ ПОСЛІВ 
ХАНА БАТИЯ, почав оснащувати 
військо. І послав послів до князя 
Юрія }Jолодимирівського {град 

Володимир стоїть на північ від 
Рязані, біля граду Суздаль). Князь 

Юрій ВоЛодимирівський відпові~, 
що він війська свого не посилає: 

рязанці хай самі боронять Рязань, 
а володимирівці .самі боронити
муть Володимир. 

Є прислів'я - ворог мого во
рога, мій друг. Муромці і мордви-

те, то в нас, татар, є закон - хто ни в душі таять радість, що та

як хоче, так хай і вірить". ~ари битимуть вторжників - ук-
Князь Юрій Рязанський відпо... раїнців. (русичів). Вони. шпигунам 

вів, що він потомок великих ВО• хана. Батия повідомили, що "Вь
лодарів града Кия, які нікому да· лодимир не прийде на допомогу 
нини не давали, і нічиїми рабами Рязані". 
'Не бували, і завжди вміли за чес~ь 16-го грудня (1237 року) хан 
імени свого вмирати; ханові Ба- Батий та~ щільно оточив Рязань, 
тиєві ми шкоди не зробили, і без що жодна жива істота не могла 
причини він проти нас не піде, і втекти з граду. 21 грудня татари 
ми не має.мо причин іти проти узяли Рязань, убили князів і їхн.і 
нього; за нашим звичаєм пошлемо родинц, старих людей посікли, мо

до нього послів з дарами.' А коли лодим позв'язували руки - і, як 
хан Батий схоче з нами воювати, скот, женуть у полон. Татари на
ми готові до брані. силували монахинь, матерів і їх-

100; "ДАТИ ТАТАРАМ ДАНИ- ніх доньок на очах їхніх родичів. 
НУ, ВИЗНАТИ ПІДЛЕГЛІС~Ь І у диму Чулися ридання, болісні 
ПОРАДИТИ rм, щоб вони СПІШИ- схлипування, стогони. І потім -
ни до Константинопол~, Риму. Па: стало тихо, як у погребі. Рязань 
Р,ижу, б~али народи 1 з.смш, як~ перетворений у купу попелу, на 
Бог Бuпв передав Чинпс Ханов~ попелищах лежать обвуглені тру
Тему джінuві"? Татари, руйнуючи пи. 

гради Західної Европи, ослабнуть. Хан Батий спалив Москву (ма
Ві?ська України (Русі) пер~рвуть лий дерев'яний град). Московсько
зв язок хана Батия з Чинг1с Ха- го князька Володимира заполо
ном Октаєм. Татарська орда, спа- нив. І 2-го лютого став під стіна
ливши Рим, Париж, .константи- ми града '9В1~одимира, біля Сузда
нuполь, отатарить Захщню Евро- лі. Юрій (князь Володимирів
пу. Україна (Русь), рятуючи Захід- ський) з трьома племінниками 
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утік з града Володимира до граду 

Ярославля: град - Ярослав стоїть 
на південному березі північної 
Волги (між Ростовом - північним 

і Косторомою). 
102. ХАН БАТИЙ СПАЛИВ 

ГРАД СУЗДАЛЬ, і дав орді наказ 

поставити намети- навколо обо
ронних споруд града Володимира. 

Татари ставлять драбини і стіно
битну зброю. Князь Всеволод (син 
князя Юрія, який втік до Яnnслан-

і) . . " . скvпчилися 
ля І воєводи, І ІХНІ роди11и..у цер-

кві Богоматері і вимагають від 
єпископа Митрофана, щоб він до
вершив православне чудо - поро

бив їх невидимими ангелами, або 
одягнув в одяг чернечий". 

7-го лютого 1'238 року татари 
взяли град Володимир. Княжі 

Доньки, внуки, які сховалися у 

Соборній церкві, були татарами 
збезчещеніі посічені. І в цій церкві 
(біля дітей своїх) склали свої го

лови князь Всеволод і князь Мсти

слав. 

("І, о, негідники, віру батьків 
зрадите, іноземщ>му божеству
ідолові поставите церкви, і в цйх 
церквах будут.ь збез-чеще нf. донь-. 
ки ваші на ваших заляканих очах; 

така буде доля в тих негідників, 
які рідне божество зневажають, а 

іноземному со страхом і трепетом' 

поклони склад~ють", рекли 
волхви ідучи на. муки в 988 році: 
їхні пророцтва збуваються). 

103. І ГРАДИ РОСТОВ, ВОЛО

ДИМИР, ЯРОСЛАВ СТАЛИ, як". 
"ДИМ І ПОПІЛ". Хан Бат:Ий, прЯ
муючи до Новгороду, спалив гра

ди Волок Ламєький, Тверь (Твепь 
стоїть між Москвою і Новгоро

дом). Жителі града Торжеська, 

ждучи допомоги з Новгороду, од

чайдушно боряться з татарами. 
Новгород, думаючи 

1 
тільки про 

своє спасіння, не спішить з допо

могою. 

Іде весна. Розвідка повідомила 

хана Батия, що на шляхах які 
йдуть до Новгороду, стоять , боло
та. Новгородці тішаться, що ста

ли ві.1ьню.ш - жорстоке Москви

но-Суздз.11,ськс князівство роз

г~омлене. А татари, злякавшись 

весня:аих розливів, попрямували витія зве "Сєвєрною Руссю", від 
на південний схід. часів Андрея Суздальського· (Бо-

По дорозі татари оточили не- голюбського), ставилися вороже 
великий град Козельськ (град Чер- до У країни (Русі), і не вважали 
юг1вського князівства). Ю н и й се~е підлеглими стольному граду 
князь Василій Козельський ( з ро- Кия). 
ду Чернігівських) закликав ко- Цар України (Русі) Ярослав 
::Jельців стати в обороні рідного Всеволодович став в обороні Смо
граду. КозеJіьці бачачи, що їхній ленщини, вигнавши з її земель ли
ще зовсім молодий князь, іде впе- товців. Н. М. Карамзін пише, що 
реді них, проявили такий відчай- "князі південної Россії, не бравши 
душний опір, що татари почали участи у бідуваннях північної, зд~
тікати. У бою, як пише літопи- лека дивилися на неї байдуже", 
сеuь, загинуло 400() татар. Хан Ба- ("Історія Государства Россійсько
тий, побачивши земЛю засіяну та- го", том 4, С.-Петербурr, 1892 р., 
тарськимИ тілами-, рішив не брати стор. 4). Князі "південної Россії" 
К-озельська. Але коли довідався, вважали себе князями України 
що козельців у граді мало (козель- (Русі); для них терміни (введені 
ці С!'fльні тільки тим, що дисциплі- москвинськими шовіністами) та
новані ~.відважні): дав наказ по: кі, як "Сєвєрная", "Южная", були 
кара~и 1х. У градt Козельськ НІ н~відомі. Вони (князі України-Ру
·одн~~ ~ю~ини не лиши.лос~ - до- с1) знали, що татари творять у 
росш и дпи були пос1чею татар- Москвино-Суздальщині 1'і жахіт~ 

ськими ме.~~ми. І лі~описець на- тя, які в 1169 році творила Мос
писав, що в калюж~ крови уто· квино-Суздальщина в Києві " - . 
пилася .маленька дипmа . І хан Батий, знаючи що князі 

Татари сильні й відважні т?ді, Москвино-СуздаJJьські ~ідо:Ї<реми
коли люта ~има·скуе болота, ~1~, лися від України (Русі) і вороже 
-~з7р~ --: н1щ.? . не стримує 1хн1х до неї наставлені, був nевниЙ, що 
юб1ток :· Наибшьше вони боять· Київ не боронитиме ні Москви ні 

ся Української весни ~ грузький Суздалі. Коли б німці завоюв~и 
·чорноrзем, m якому ~ане сніг ,бі" Україну (у часи Гітлера) і назва--
жать стр_у.~и,покрит~ шляхи во- ли її Східньою Німеччиною, то це· 

цою, нав1вають ~ах на Татарськ~ було б те саме, що звати рідні 
орду. Т~тари, шкv_ючи ?о дороз~ землі Мордвинів, Карелів, Чере
рани, сшшать на цшиню Донсью мисів, Баіпкірів, Чувашів "·Сєвєр· 
степи. ною Россією". 

Град Козельськ, який завда~ 105. ДО КИ1ВА ЧЕРНІГОВА 
орді найбільші рани, був ханом ПЕРЕЯСЛАВА, Т У р О В А ТОР~ 
Батиєм названий "Мау Балгасун" ЧЕСЬКА, ВИШГОРОДУ, І~корое
(град Зла). теню, Мозиря, Трипілля, Острогу, 

104. 1239. РІК. ЛИТОВЦІ, дові- Канева, Сак о в а, Мижибожжя 
цавшись, що татари розгромили і11уть і йдуть утікачі з півночі? 

збро~ні ' сили . північних колоній Хто вони? Вони повертаються на 
Vкраши (Рус1), вторгнулися у землі батьків своїх. Вони, як ко
Смоленщину. '(Історики Москвин- лоністи, панували на півночі, на 
ського г.осудар~~ва об~инувачу- землях Фінських племен, і тепер 
ють княз1в Укра~ни (Рус1), що во- биті татарами і мордвинами зи
ни не йшли боронити "Сєвєрную рянами, чудями, черемисам~ бі-
Рус6 тоді, коли її спустошував Ба- жать додому. ' 
тий. . . . Хан Батий, привівши пошар-

. (Н1хто не м~є права рщю зем- пану боями і дорогами орду до 
л~ .. племен Мер1, Мордви, Череми- r~орядку, веде її на Захід. "Стра
с1.1, .~уроми;, Мещери, Перми,"Баш- шенною хмарою йшла його орда. 
юрн звати Сєвєрною Руссю ! Ко- Попереду кінні ватаги її палили 
лонії України (Русі), які Моско- і грабували усе перед себе, за ти-
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ми ватагами сунула голов:на орда 

із возами, гуртами скоту й вер

б:1юдів, табунами коней, отарами 
овеuь, жінками і дітьми. Стогін і 

плач стояв від орди, і здалека бу
sю чути, що JJOHa наближається; 
це вона пройшла,, земля ставала 

чорною, як пісJія сарани. По спа

пених селах та містах, усе, що 

можна було забрати, вони заби
рали; людей брали у неволю і гна-
11и поперед себе, як отару, заби
рали худобу й коні; старих, малих 
'ra хворих без жалю вбивали, -
no майданах після татарського 

гостювання валялися на землі не

поховані трупи людей і коней; 

дивлючись у небо своїм'и 1 мертви
ми очима та вишкіривши зуби, 
вони наче усміхалися до вовків та 

орлів, що шарпали та розтягали 

кістки їх навкруги"/ (М. Аркас, 
11

Історія України-Русі", Краків, 
1912 рі:к, стор. 75). 

Чому одні тікали в ліси, а ін

ші - брали хрести і йшли стріча
ти татар?. rм КОЛИСЬ-діди казали 
- "з хрестом проти чорта!" Пра
внуки забули, що в часи хрещен
ня України (Русі), той, хто мав на 

шиї хреста, міг спастися від меча, 

а хто не мав - падав з розсіче

ною головою. Іде до тебе з мечем 
чорт-хреститель, покажи йому 

хреста і він, повіривши, що ти 

вже хрещений, обмине тебе. Пра
sнуки, •забувши значення слів "з 
хрестом проти чорта", взяли хре
сти і з дітьми стали край села, і 
літописець написав, що люди -"ис

хожДаху противу ИМ'Ь со крестьt, 

они же избиваху всtхь". 

106. ХАН Б АТИ й СПАЛИВ 
ГРАД ПЕРЕЯСЛАВЛЬ. Ті, що ма
ли щастя втекти з Переяславля, 

старалися перепливти Дніпро, і 

шукати порятунок у Києві, Виш

городі, Білгороді, Богуславлі, у 

rустих дібровах ріки Рось. 
Борониться Чернігів оточений 

татарами. На допомогу чернігів

цям спіmиtь з невеликою військо
вою частиною князь Мстислав Глі-

бович. Під час бою з татарами, він 
потерпів поразку, і тікає в Мадяр
щину. "Чернігів був узятий і спа-

лений, ~ле єпископ був помилува
ний, у та-rар був звичай шанува
ти віру кожного народу і її свя
щеннослужителів. Після взяття 

Чернігова племінник Батия, син 
Угедея, Менгу-хан приїхав до Пі
щаного містечка на лівий берег 

Дніпра, проти Київа, щоб подиви
тися на це місто. Татарин, як пи
ше літописець, дивувавс5;1 красою 

і величністю Київа, і відправив 
nослів до князя Михайла і грома

дянам, щоб Київ без бою підко
рився, прохання послів не· було 
взяте до уваги. І посли були вби
tі", (С. М. Соловйов, "Історія Рос
сії", кн. 2, Москва, стор. 143). 

цар Миха"іл утік з Київа, ввійшов 
у Київ). 

lo'8. КНЯЗЬ ДАНИЦО МСТИ
СЛАВОВИЧ -(ГАЛИЦЬКИЙ), внук 
царя Мстислава Із' яславовича~ ви
гнав з Київа князя Ростислава 
fvfстиславовича, і сам виїхав з Ки
їва: лишив свого намісника - ти

сяцького Димитрія. Цариця (дру
жина царя Михаї.Ла, ,я_кий тепер 

т~кає в Мад~рщину) в дорозі по
пала в полон з боярами: її запо
лонив князь Ярослав - Ярослав 

бідний князьок, користуючись не-

спокоєм у країні, з своєю сотнею 

вош1в заволодів градом Кам' ян
цем. Князь Данило Мстиславович 

(Галицький) сказав йому: 
11

Відпу-
107. 1240 РІК. ЛІТОПИСЕЦЬ

МОНАХ ПРИДУМАВ КАЗКУ, ЩО 
МЕНГУ-ХАН "дивувався красою сти мо19 сестру, твій ворог є й мо-
і величністю Київа". Татари не їм ворогом". І князь Ярослав 
милувалися красивими; градами, звільнив царицю з полону. 
вони їх палили, як будови (на їх- (Києве, де твої князі, Царі, бо
ню думку) поставлені· глупцми яри-атімани? Утекли". Охрестили 
людьми. Вони вважа.ни, що до- тебе, мечем і вогнем тебе підко
стойним людям доми кам'яні і де- рили архиєреям грецької церкви, 
рев'яні непотрібні, бо вони роб- і втекли? Києве? Де Твій духов
лять людей лінивими і боязкими. ний батько? Рілних батьків, якщ 
Татари вірили, що татарський Ти мав, в 988 році було хрещен
спосіб життя найкращий у світі ням убито. Чуж:Ий батько (грек
- людині потрібні, стада скоту, Київський митрополит і всея Русі, 
пасовища та юрти на возах, люди- став дезертиром? Забравши зло
на народжена для руху і повин- то і діяманти з святої Софії, утік 
на жити в русі. додому, в Константинополь. Він 

Вони кожному містові казали був пастиром? Нї. лжепастиром. 
('без бою підкоритися"; чернігів- "Пастир добрий душу свою кладе 
ський "єпископ був помилуваний" за вівці", (Ів. 10, 11). 
тому, що посли візантійські вже 109. (КА П ІТ АН, ДОВІДАВ
повідомили хана Батия, що єреї іІІИСЬ, ЩО КОРАБЕЛЬ ПОЧИ
церкви грецької, істинно право- НАЄ ТОНУТИ, вночі на човні 
славної, у святих храмах ректи- втік. Три матроси, що вміли доб
муrь, що влада хана БатИ:я Богом ре плавати, врятувалися. Вони 
дана Україні (Русі), той, хто їй спіймали капітана сказали: 
чинить о~ір, зневажає Ісуса Хри- "Убиваємо не капітана, а злодія". 
ста. Кияни, чому ви не спіймали "ми-

(Царе Михаїле, а дф< твоє кия- трополита Київського і всея Русі" 
же ім'я таке, як Святослав, Яро- тоді, коли він, обікравши св. Со
полк, Всеволод? І віра в тебе чу- фію, тікав до Константинополя? 
жа, і ім'я в тебе чуже - тепер ти Він утік тому, що він був не ми
вже істинний православний грець- трополитом, а злодієм, потворою, 
кої віри. Ти царе Михаїле, убив- тобто - поганином. Він у Кон
ши татарських послів (це було стантинополі сховає награбовані 
найлегше зробити), утік з Київа скарби такs як собака с~ачну кіс
до Мад11ріцини. Татари гналися тку, і завтра повернеться до Киє-
за тобою, та догнати ,не могли. ва. І ректиме, що влада хана Ба-
Малозначний князь Ростислав тия вам Христом дана, хто проти 
Мстиславович, довідавшись, що хана - той проти Христа! І хан 

·Батий дасть йому золотий ярлик 
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- право судити вас, тілесними ка

рами карати вас, лякати пеклом 

і вчити вас, щоб ви гордилися, що 
маєте віру православну. 

(Грецьке слова "митрополит" 
... "' 11 " 11 складt;:не з слопа метер , ма-

тар ", що значить - мати і з сло
ва "поліс", що зJ:tачить "місто". 
"Митрополит" значить "Батько 
міста"). 

• 110. "ХТО ПІДІЙШОВ ДО 
ГРАДА КИЯ?" - питали кияни 
спійманого переляканого татари
на. І татарин Таврул сказав кия
нам, що на наказ хана Батия при

були з військами курултаї (воє
начальники) Бирюй, · Кайдар, Ка
юк, Кайлуг, Мt1нгай, Байдар, Ур
дей, Бечар, Бутар, Айдар, Киле
метет, Брандай. 

Глибока осінь скувала течію 
Дніпрову. На льоду бушуютJ» сні
говії. Коли рушила орда, то у Ки
єві wянин н_е міг чути киянина 
...._ у повітрі клекіт орди, скрипін
ня татарських возів, іржання ко
ней, рев волів і верблюдів, гудін
ня ріжків. 

У Київ прибув з nісів Деревля
нії, з берегів ріки Прип'ять, атіман 
:косацької сотні Грива і з ним 
волхв Сила з двома внуками ---
Росаном і Удаєм. І волхв Сила 
сказав: 

11 
Тисяцький Радиме (Ди

митрі«?), ми жили у лісах, бо не 
мали права жити у Києві. Дізна

лися, що маємо право померти за 

Київ, і прийшли. Ми Київа не обо
ронимо, бо нас мало, а татар -
багато. Але поляrши за- Київ, ми 
оборонимо честь Київа! " 

111. М .. ГРУШЕВСЬКИЙ ПИ
ШЕ, що "На початку •"'Рудня (вій
сько Бату) обложило Київ. Стра
шне вражеІ\ня робила ся преви
лика і зовсім дика армія", "І. У.
Р."., том 2, стор. 250). "Дика ар
мія?" Дикість ---- також є Зброєю, 
недиких людей жахає дикість, ди

кj перемагають недиких. "Жахай 
ворога! " - так звучит:ь один з 
головних наказів хана Батия. 

' Дика армія перемогла не ди-
ку. Чому? "Немає жодного наро-

ду в світі, який бn відзначався 
такою слухняністю і пошаною до 

начальників своїх, як татари", (С. 
М. Соловйов, "І. Р.", кн. 2, стор. 
146). У дЮ<.ій татарській армії па
нує дисципліна армій Александрц 

Македонського, Юлія Цезаря, Бо

нопарта Наполеона; 11 слухняність 
і пошана до начальників" ---- не
перевершена мудрість, яка була 

ус!ми арміями усіх часів високо 

цінена. Без слухнянос~и і пошани 
до начальника армія не може бу
ти армією. "Александер Македон
ський карав смертю всіх поруш

ниІсів дисц11-пліни, не звертаючи 
уваги на їхні заслуги і чини", 

ІІА ") (Аристотель, лександер . 
112. КИУВ ОТОЧЕНИЙ. ТАТА

РИ ПQСТ АВ ИЛИ "ПОРОКИ", 

"СТІНОБИТНУ ЗБРОЮ" біля обо
ронних споруд града. І - гатять 

день і ніч. У стіні (від татарських 
стінобитних машин) появився ши
рокий, як двері, отвір. Кияни 
грудьми затулили провалину. І JІі
тописець пщuе, що "тут треба бу
'ІО бачити, як ломилися списи, як 
розб.ивЩІися щити, як стріли зать
марили небQ". І татари, взявши 
оборонну споруду, вирішили спо
чити ---- знають, що Київ в.Же має 
вільний вхід. Тисяцький Радим 
(Димитрій), командуючий оборо
ною Києва, ранений. 

113. НІЧ. ТАТАРИ, ПОСТА
ВИВШИ СТОРОЖУ, СПЛЯТЬ. 
Кияни змучені борнею, не мають 
права спати: вони з дерева, камін

ня, дошок ставля'ІІЬ оборонний 
ваЛ біля Десятинної церкви. Мо
нахині. православія грецької цер
к:sи біжать з іконами юдейки Ма
рії у церкву Богородиці, ридаючи, 
просять у Марії спасіння. 

Волхв Сила (могутній сивобо
родий дід-патріі:tрх), бачачи, що 

монахи наказують киянам, які' 

вбігли "у церкву Богоматер·і Ма-· 
рії", ставатй на коліна і бити по
клони, голосно сказав: "Кияни 

одурені іноязиким божеством, ус
rаньте ! Лишіте милу юдейку Ма
рію юдеям, беріте свої міхи з скар
бами, і тікайте в таємні підземні 
сховища! Прийде ніч. ---- тікайте в 
темні ліси!" 

"Гроб хрестителя Володимир'1 
спасе нас! ", речав монах несамо-
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. . ,., ' 
вито ---- крики татарсью таю оу-

rщ верескливі, що ніхто монаха й 
не чув. Татари ввійШЛ!f "у храм 
Богоматері Марії, умертвили ді
тей і матерів, забрали міхи з скар
бами, познімали з мер:rвих паль
ців перстені, повиривали з ·вух 

" серги . 
· .""І люди в розпуці кинулися 
ховатися на хори Де~.s~тинної цер

кви, разом із своїм добром, і ве

личезна церква, не витримавши 

сього навалу, впала. Се м_ожна бу
ло прийняти за символ сієї доби. 
Будова Володимира Великого, що 

знаменувала собою закін_чення 
ароцесу сформування Р у с ь к ~ ї 
дер· іЖави, падад.а, ховаючи шд 

своїми руїнами останки її полі

тичного устрою в його вщіснім 

вогнищі і центрі", (М. Грушев
ський, "І. У.-Р.", том 2, стор. 251_). 

114.' М. ГРУШЕВСЬКИЙ, ПО
КЛИКАЮЧНСЬ на "Суздальську 
літопис" , пише, що Київ упав 6-го 
грудня. , "Новгородська літопис" 
ІПШІе, що - 19-го листопада. 

Десятинна церква, яка є ~им
волом насильницького підцоряд

кування киян tрецькій ортодоксії: 
завалилася, приваливши тих, яю 

від неї ждали чуда й спасіння. Ні, 

не ознаменовувала собою "закін
чення процесу сформування Русь
кої держави"! Україна-Русь, як 
держава, була сформована ще пе
ред її підлеrJ:!істю Константино

польському патріархові. "Будова 
~лодимира Великого" ---- Деся
тинна церква ознаменовувала со

бою закінчення духовної незалеж
ности У країни (Русі). І ознамено

вувала ~на· падіння національної 
свідомости, і ознаменовувала во
на злочинні дії Візантії. Уї (будову 
Володимира Великого) не схотіли 
боронити ті, що до неї народ ме
чами rнал:И: вони втекли (rрек
митрополит утік ДО Константино
поля), архимандрити втекли у пів
нічні лjси, де вже стало спокійні
ше, князі втекли на Захід; під ка

мінням "будови Володимира Ве
ликого" лежать ще теплі розчав
лені серця дітей України (Русі). 

Ніч. І дим. 



Двадцять шостий день 

УНРАЇНА (РУСЬ). АРХИЄРЕЇ ГРЕЦЬНОЇ ОРТОДОНСІІ 
І ТАТАРО-МОНГОЛЬСЬНА ОРДА, 2. 

лінах перед церковними' грецьки
ми золотими ідолами. А мову ук
раїнс~кої матері заборонили У 
церквах, у монастирях, у школах: 

прививаєте киянам віру, що чуже 
слово святе й мудре, а рідне - . 
rлупе й гріховодне. Обман пази~ 
ваєте Божою істиною. Грек-пан І 
татарин-пан, а кияни v Києві їхні 
водоноси, дроворуби. Такою куль
турою, такою освітою, такою мо
раллю, такою_ мvдрістю гнобите 
~иян. Духовне рабство звете .прав
дивою вірою. Божою єваffі'Р.Лією1 -
спасінням грішної душі? 

115. 1241 РІК, БЕРЕЗЕНЬ. КИ· 
ХВ. Волхв Сила відхилив двері, 
rлянув на Небо і сказав: "Сину, 
слухай, журавлі летять. Весну віс

тятьt- Бадьорися, рана заживає. 

Скоро підемо в похід. Підемо нат

хненні Удаєвою звитяrою. Ще мі

сяць, і на Удаєвій моrилі виросте 

перша трава. 

"Кияни знають:· на полі ратної 
брані священно горіла красива 
Удаєва душа. ·Велетом був, п'ятьох 
монголів ~о клав у поєдинку, гово
рив: "Душа не може бути щасли
вою, бачачи вторжни·ків на рідній 
землі!" Умер з усмішкою перемож
ця, вірив Дажбоrові, понад вселю
бив' рідних людей". 

"Діду, татари!", крикнув хлоп
ч}Ша, вбіrши в дім. Волхв Сила хо
тів прихилити двері: три озброєні 
татари стали на порозі, зарослі, 
високі, світлоокі, ніби .й· не тата
ри. "Тут живе волхв Сп.Ла"?'\ спи
тав татарин київською мовою. 

Волхв Сила глянув у вікно: під
тримуючи ризи, підбіщем спішать 
монахи з "Єванrелією", хрести ви
блискують. Монахи завчено по:
клонилися. І один з них (Афана
сій) ламаною татарською- мовою 
сказав: 11 Блаrословен Господь Бог 
Ізраелів, Бог християнський, ко

трий указал путь племені Авраа

ма. А потом 'Через сина своєго всі 
nароди спас євангеліями і креще-

нієм. Ми віруємо - всяка влада 

од Бога. Немає, бо влади не од 
Бога. Обіцяємо православних хри· 

стиян до рідної церкви зазивати, 

благу .вість глаголити. Бо благо
дать спасительна явилась для всіх 
людей во Іорданськпї рєкє!" 

116. І СКАЗАВ ТАТАРИН: "БУ
ДЕТЕ В КИЄВІ ЛЮДЕЙ ГРЕЦЬ
КОЖ ВІРИ УПОКОРЮВАТИ, бу
дете учити їх, що влада хана Ба
тия Богом дана?" Монахи покло
нилися: владу хана Батия вітають, 
за хана Отцю і Сину, і Святому 

Духу моляться, і славлять і нині, 
і повсяк час, і на віки вічні. 

''А хто для вас рідніJ,ІІий - ва
ші брати рідні .вам по тілі чи Хри
стос?", спитав татарин. ·"Христос! 
Христос нам ріднішИй, ніж наші 
брати рідні нам по тілі, бо Хри
стос безсмертний цар і Боr наш, а 
рідні брати - земля єси, і в зем
лю підуть", .сказав монах Афана
сій. 

І волхв Сила відnовів: "Ви, ві
руючі rрецької церкви, кажете, що 

по-єванrецьському ж и в е т е? V 
"Єванrеліях" _ є зерно і є полова. 
Ви аахоплюєтеся половою, а зер

на не бачите. Апостол Павло рече 
вам: "Я сам бажав би бути відлу
ченим від Христа за братів своїх, . . . . " 
р1дних мет по ТІЛІ • 

"Чуєте, Павло освячує силу 

кровної споріднености, доброгq 
брата рідного любить більше, ~к 
Христа. І -Христос ж:Идів, брапв 

- • • • t::. t::.· 
своїх рщних по т1ш, люои:в ошь-

ше, як римлян, сирійців, скитів; 
rреків. Христос не любив ~амари: 
тянку, звав її чужинкою . ..,.. Якщо 
Христос хоче, щоб Русь шанувала 
йоrо, він повиJ:ІеН шанувати Русь. 
Ми не раби Христові, ми не раби 
татарські. Ми з роду Дажбожоrо 
походимо, ми внуки Дажбожі. Ми 
віримо: рідна влада від Бога, а чу

жа - від нечистої сили. Кажу цю 
Божу істину Батиєві і кажу хри

стиянам грецької церкви". 

117. МОНАХ АФАНАСІЙ, ПЕ· 
РЕХРЕСТИВШИСЬ, СК А З А В: 
"АНТИХРИСТ! Зразу видно, що 

антихрист, язичник, безбожник, 
поганець! Ми, християни грецької 
церкви, не думаsмо про життя зе

мне, воно спокусливе, гріховодне, 
поганське. Розкоші земні - при
манки диявольські!". 

Волхв Сила відповів: "Не так 
ви, чорноризники, поступаєте, як 

блаrословляєте. Що ви зробили з 
рідних людей? Болгарську мову в 

Києві прославляєте, стоячи на ко-
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4
' Мовчите? Перед приходом Ба

тия (і про це кияни знають} Ки~ 
во-Печерська лавра мала 64 "Єван
гелії" оправлені золотом, сріблом, 
діямантами. І одна з них (князем 
подарована) була особливо пиш
на - 763 діямантами прикраше
на! 

"Чужу мудрість діямантами 

прикрасили, святою назвали. Рід
ну (споконвічну, б~тьківську) му
дрість до ·стовпа rаньби прив' яза:
)Іи, поrанською назвали: обпаску
дили рідне, щоб народ перестав 
поважати себе, щоб народ ·утра

тив віру в себе; 

118. "У ЦІЙ ЛАВРІ (І ПРО ЦЕ 
К И Я НИ ЗНАЮТЬ) БУЛО 25 
МИТР ОКУТИХ ЗОЛОТОМ і до· 
рогими каміннями, 40 панагій дія
мантами обікладених, 19 золотих 
хрестів. Головна митра була при
крашена рубінами і алмазами, її 
вартість - 20 тисяч золотих кар
бів! 

"Церковною пишнотою запамо

рочуєте розум т.рудолюбних київ" 
ських людей. Затьмарюєте їхнє ми

слення чужоязикими казками. V я
ву моторошите варварською Іро
довою різаниною дітей! Хіба це 
віра? Хіба це духовна наука про 

праведне життя? Ні, це не віра, 
ue іконостасне вИ:довище, при до
помозі я1<.ого єреї відтіснюють рі
дне на друге місце, а чуже став

лять на перше місце. Єреї мають 
маєтки (поля, ліGИ, па~овища, мли-

ни, пасіки), де в поті чола працю
ють побожні православні, звика

на стор. 1307. 
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~.Ї ТВОРЦІ ФОНДУ 
~ nоШИРЕННЯ 

Рідної Украї~ькоіНаціоиальної Віри 

(Фонд ОСІДУРідної Віри -Основа яка допома. 
гає втілюва'm в У<раїнське Jитт~ СвітогJІя.ц 
Рідної ~раїнської Національної Віри ). 

ЕІИІСТЬ І СИІІА 
НАРОДЖУ8ТЬСJІ 

Спільними зусиnnІІМн 

І5, П. ІJЕРНЯ -20, МИРОСЛАВ ФЕДИК -5, П. СЛІП 
ЧЕНКО-ІО, Б.П. КОСТУР -5, І. ЗАБЛОЦЬКИЙ-7, 

Б.Ф. ГАЙОВЙЙ -37, Б. ПОПОВНЯК -20 С. ДОМАЗАР -
10, М~ . КОГУТ -40, РУНГАТО В. ГАЙМЙЧУК - 15, 

0 
ОГНІЙ Д. ТИЩЕНКО -20, І. РУ ДЕ НКО -10, Т. БОБРІВ
НИК -5, М~ МАК -5, М. БІД А -ІО, С. АРСІЄНКО - 7, 
М. СМІЛИИ -5, П. ШАХІВ -7, П. СІРЕНКО-10, С. ПЕЛЕ
ШОК -ІО, В. ТРЕТЯК -41, 

0 
К. КОБЕЦЬ -50, ПРОФ. ДР. ОРЬ Б А Л А Б А Н-100 
М.РУДИК -10, С. РАВРО -10, Н. НАД В ІД НИИ ' 
2, ВОЛОДАР МА Ц Ь К І В -85, А. БАРЧУК -ІО 
М. ПОНОМАРЕНКО -5, ' 

ф 

І. БАДИНСЬКИЙ -ІО, В. ПАРАКІЦЬ-10, Б. ЛІТУЧИЙ 
_25, Ю. МА РИК А -20, Л. ЯРСУГСЬКИЙ -20, Ф. МИ
РОШ-5, Б.СТАНОПРУД -ІО, РУНТАТО БОГДАН ТА,.. 
РАСЮК -48, 

Р. ЧЕРЕМШИНА-20, Б.СТУКАЛО -ІО, КОЛОМИЧ А.-
7, с. ГРУШЕНКО -ІО, І. сванко -7, Д. COJmYXA -
7, П.ПЕЧЕРНИЙ -4, Т. МАРЧ~К -І2, Л.СВЯТОСЛАВСЬ
КА -6, Л. БОГОЯВЛЕНСЬКИИ -5, С. ПИЛИПЕНКО 

РУНТ АТО МИР ОС Л А В СИТНИК (дар на 20, ТАРАС НАРОЖНЯК -ІО, Л. ЯРОСЛАВСЬКА -
Видавничий Фонд "Самобутньої України")- 606ДОЛЯРІВ, 5, С. ГОРНОЛИЦЬКА -3, Д. РИ Б А ЛК А -ІО. 
Ф. Головко-І 9, Д. Рибалка-11; А. ВОЛОДАРЧУК-45 , М. НАЗАРЕНКО -27,М. ПЕТРУСЕНКО -І4, ВОЛОДИ -
ІРИНА ЧЕРНЕНКО-ІЗІ~ Р. СІЕІІВИЙ- 20, С. ПИЛИ - МИР СУ РМ А -І5, С. ПІДГІРСЬКИЙ -5, К. ШЕВ -
ПЕНКО-8, М.А. БОЖЕНКО- 7, ЧЕНКО -30, М. РІ З А НЕ Ц Ь -25, І. ЖИД О В КА-

0 І25, 

Б. ПІДГУРСЬКИЙ -20, ЛАДА ДУБ -20, С. ГЛУШКО -
ІО, І. КОБЕЦЬ -20, М. ЧЕМЕРИС -5, М. ДМИТРУШЕН -
КО -ІО, П. ПАНЧЕНКSJ -7L РУНТАТО С. ЯВОРСЬКИЙ -
20, РУНТАТО В. ГАИДАИЧУК -5, 

0 
А. ВОЛОДАРЧУК -5, РУНТАТО М/І. ЛИСЕНКО -25 , 
Б. СТАНОПРУ Д-10, В. А" КУ ЛЕВИЧ--50, С. МАРЧЕН -
КО·:,10, Г. МИРОНЕНКО-І, Т. ОСАДЧУК-67, М. ЗАЛЕСЬ
КИИ -15, Є. ВОВКОТРУБ -5, 

0 
І. долаговський -10, с. ГРУШЕНКО-5, І. ЮРЧИШИН-
7, С. ЛЯШЕНКО-5, Т. СЕ Л ІГОР -23, Б.ХАБЛЕН -
ко-7, Д. СЕРДЮК-7, А. КАРПЕНКО- 7, РУНТАТО КИЙ 

0 
. ТИМОШЕНКО-З, Б. Ф. ГАЙОВИЙ -50, Є. ПИСАРСЬ -

КИИ -5, В. К ОТЕ Н К О -25, П. БЕРБЕНЕЦЬ -5, С . 
БАБИЧ -5, В. ШАХТЕНКО -5, М. МІШАЛОВ -50, Б. І . 
СТАНОПРУ Д -20, 

РУНТ АТО В. ГАЙДАЙІJУК -4 М;. СЮ ДЮК -20 р П 
ШАХ -5, І. ІJЕРНЕЦЬКИЙ -6, м. МАРКІВ -5 о. НЕС

0

Е - . 
ВИЧ -5. І. ХЕМЕНЕЦЬ -5, ДОКТОР ЮЛІЯН' МОВЧАН -
25, 0 
СВЯТОСЛАВ .г о"м у л А -100, в. козловський -

15, А. І • НАРІЖНИИ -10, В. КАШУ ЛА -10, В. СОСЯК 
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(продовження буде) 

Пожертви на Поширення Рідної ~країнс~кої t.~аціо 
на.пьної Віри, на Будову Святин1 Матер~ Укр~1ни" 11а 
Оріяні в США 1 і річні вкладки ч.11ена ОСІДУ Р1дно1 
В іри 

1 
треба слати на адресу : RUNVlra, 01-018-25, 

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

На прохання Побратимі.в, 
пояснюємо, що моні-ор

дер чи чек треба виготов 

л яти на таке ім" я й ч ис

л о наuюго конта в банку: 

RUNVlra, 01-018-25, 
і слати на адресу:--, І Скарбник Л.Тапчан 

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

~~~§>§>~~~~~~~~§)~~ 



шляхи життя ........ .u. 
~~=~~ УНРАІНСЬНОГО .-

коли Рунтато Славин Яворський ,Рунтато Миро· 
слав Ситник і Побратим Богдан І. Тимченко пов1-
домили,_ що купляється Євангельська церква,яка бу
де переоформлена на Святиню Дажбожу, Побра
тими і Посестри Щедротно принесли Чеки на такі 
суми: ф 

Рунтато Славин Яворський-6720 долярів, ЕЬг
дан І. Тимченко-6000, Рунтато Мирослав Ситник. 
-4040, Мирослава Тимченко-4000, Олег Левшенюк-
4540 ·, Богдан Підгурський-2060, 

ф 

Зоряна Підгурська-2000, Ярослав Кулик-2140. 
Рунтато е_оло дар ГайдаИчук-2009~ Миролюб 1 Си -
дюк-1260, Світанна Клер- 2000, миролюб Петро -
нюк-1020, Ф 

Наталія Пивовар-109,, Світанна Бабич-70, Сте
пан глушко -120', Лінда І ·алан-50, Поляна Дмитре
.нко-45, Катерина Кобець-ЗО, Степан Равро-1020, 

ф 

Василь ЛановиИ-505, Проф._д~. Q>ь Балабан -
200, Михайло Рудик-310, Лада Дуб-Коріневич-260, 
Др. Радомир Вишня-_ 70, 

ф 

П. Петрук -25, Святослав Татаринів -
510, Інж. В. Тимошенко-20, Рунмама Лада Сит -
ник-500~ П~Рордієнко-260 , МИролюб Вербовецький-
90, (продовження буде). 

ОЗНАМЕНОВУЮЧИ ВЕЛИЧАВЕ ОСВЯЧЕННЯ 
СВЯТИНІ дАЖБОЖОІ ЯКЕ ЗДІЙСНИВ УЧИТЕЛЬ 
ЛЕВ СИЛЕНКО У ГЕМІЛЬТОНІ,Онтаріо,ПОБРА· 
ТИМИ_ІПОСЕСТРИСКJ}АЛИ ДАРИ ВІРНОСТІ 
РІДНІЙ УКРАЇНСЬКІИ НАЦІОНАЛЬНІЙ ВІРІ: 

Станиця ім. Т .Шевченка (ОСІДУ РУ НВіри) ,Ню 
Йорк-200 долярів, Станиця "Сонце град" ,Монтре
аль-200,Станиця "Гуцулія", Торонто,Я. Кулик,50, 
С. Глушко,50, М. Петронюк-10, 

ф 

Станиця ім.JІесі Украї11ки,(Рунтато Володар 
Гайдай~к) ,Іслінrтон,Онтаріо: 1 ОО, Станиця "Ки
еград, Бріджпор'!,, Каннектикат-50.~n Станиця ім. 
Святослава Завоиовника ,Чикаго ·.:>u, Станиця 
"Канів", ОттаваJОнтаріо (Орь У лиць кий ,І ОО; Д. 
Криничний !20); J~O, 

ф 

Станиця "Нова Русь"1.Мінніаполіс'-Міннесота: 
25, М. Р І З А Н Е Ц b-20u, А.ПАЛАМ/\Р- 200 , 

ст . . ф <> 

• атаринш-200, О.У лицькии (Родина),-100{ М. 
Черепаха-70, м. Сидюк-10, Р. і Л. Фенько- ОО 
Павлі на Борис-ЗІ!., Проф.Др.О.Балабан-І О, Олег' 
Левшенюк-50, Б.нідгурський-25, В.Галаган-1 О; 

1304 

Лада Свириденко-15, П.Дмитренко-50, Р.Пет -
рук-50, М.Вербовецький-25 Радомир Кміт-1 ОО 

0 ' J 

П.Гордієнко- 20 , Б. Тимченко{Роди.на)-100 я 
Жидовка-20, Г .Ц~трів-20 Проф.Др. Р .Вищня -· 
120 1 .М .Залецькии-1 О, П. Волинець-20, М.Ланова-10, N. Пивовар-І О, МЛетронюк-10, 

ш 

В. Діловський-50 М.Черемшина-10, БОГДАН 
Станопру_д-1 ОО, Р~нтато Б.Свириденко-50. еун
тато С. Яворськии-50, Рунтато М.Ситник і Рун
мама Лада-67, Н. Дзядик-20. С. Тхорик-І ОО , 

·е 

Родина Святослава і Діяни rом1ли -75 Родина 
М. і Д. Шкварченка-25, Родина • і К. Лимар -
25, М. Когут -25. (продовження у де). 

t•liri1B!ti]ti11i11UiriRtiiXi 
У "Мага Вірі" читаємо:"Харчі".11хі 
йдуtІlЬ в людину, повинні бyrw доб
ро.1хісні. І повинен буtІІU правил'Ь -
ний спосіб іХн'Ьо~о споживаннА.Ко~ 
ли nові•qи1,t1ода, їжа недобро.11хіс -
ні (несвіжі, насичені Ollp11f1UJMU ,не
відповіднuм1 сх.1аднкхам1 )рнер ii.11 
людини с.сабне, ..,..,. смє npu ~но-

б.сеним посмє хв.оле мис.11енн.11, мерЮІе вхісІІЬ чу8ІЄ -
во~о .сrt"иuманнs сві•у і самоусвідом.11енн.11". 

'"Їжа (1&1'140 .людина дбав про здоров "А )І має .бу-
111.1 без домішох і запобіжнихів від псуванu. •r "На#1'ра-
114ий харч дАя ухраїнцА ухраїнс'Ьаu, д.1.11 індуса-індус'Ь
хий" длА .11nонц11-11понс'Ьхий, д.1111 ·жuда-жи,дівс'Ьхuй, д.1&11 
есхімоса-есхімос'Ьай. Нх1140 .б есхімос почав жарчува
t11.1с.11 по~арабс-ьхому,е.схімос-ьха раса nоча.Аа б хворі•, 
iipшamu, вимираа. Людина має жи• уз~оджено.з Ма -
tІІUрвю Природою". 

''де б ми не жили, .споживаймо рідне вариво, воно 
най1'ращ.е відповідає природі нашо ~о ЖUІJІJU, нашим Ч'!JfІІ
тям смаку". 

Після Освячення Святині Дажбожої,був обід. 
Українські Страви щиро і смачно вдома пригагували і 
до Святині Дажбожої привезли наші Достойні Посестри: 
Зоряна Підгурська, Поляна Дмитренко, Наталія Пивовар, 
Рунмама Лада Ситник, Мирослава Тимченко,Світанна 
Клер,Марія Ланова, 

Рунмама Надія ['айдайчук, Ноляна Борис, Яросла
ва Дидик, Любомира У лицька, Мирослава Черепаха,Ми
рослава J->і~аRщь,Рунмама ЛюдмилаJІозова,Лада Дуб, 
Надія /~ядик, ІІоля111 Волинець. · 

Стрuви (борщ, внрсники, голубці, пиріжки, печево, 
вар,кала•fі) були передані святинній господині 

Світа 1111і. Клер,яка (Езом з святинним господарем Оле-
гом JІевшенюком 1 .вгощнла обідом усіх Побратимів і 
Посестер. 

До святкових столів страви доносили студентки 
(юні рідновірки) Лада Свириденко, Надія Ситник, Таня 
Свириденко, Людмила Гайдайчук, Лада Лазова ,Людми
ла ЛО'Зова. За гагування Обіду і щире вгощання, усім 
Посестрам Щира Благодарність! 



Большевики мають пагворну мораль!хто не з Ш
ми, той праги ше~' Християнин,який ~е больше -
вицьку мораль, пише, що Лев Силенко,антихрист. 
Чи можна конфуціоністів, індусів, мусульман,яких 
є бі.Ііьше, ні.Ж християн, називати анrихристами ? 

Буддист ставиться до Христа так, як християнин 
до Будди. Учитель Лев Силенко, проповідуючи 
віру в Дажбога, не вважає себе анrиконфуціоніс
том, аІПибуддою, антихристом, бо з пошаною ста
виться до Духовних Учителів Людства і Їхніх вчень 

•~~··•«t'".ce•c~·~c~··.c~m-l~l'~·и~~ ~i,8.;"8_1~8.;t8.;;.8.;i8.;"8~ •: 8J 8.JІ8.ї"•: :"8:"8_1 ... "" ... ,",",."""","н,~",,,~,",""",~ ·~ "~ •••ііІ'ІІnіііі1'18''11і -."4"'""' 

Учитель Лев Силенко у Святині ДажбожіИ сказав: 
"Поняття про Бога юйстародав ні ше зі всіх по

нять створених людиною. І шйвеличніше, і найживучі -
ше.Брагма,Єгова-Савааг, Аллах- ~ імена,які людина 
дала Богові. 

"Дажбог-найчарівніше слово Української мо -
ви. І таке воно для мене рідне, рідне й дуже дороге ме. 
ні." 

Е) ПИТАННЯ:"Що nra1'e Дажбо~?" 
-У"Мага Вірі" я на це питання даю всесторон-

ню відпmідь. У МQІІWГВі кажу: 11Дtжбоже, Ти Сnятий Дух m
роду мого". Дажбог~вітло всеохоплюЮче,без Якого ні
що~ може жити. Там, де немає Світла (Дателя Буття
Дажбсrа), И очей непагрібно. Там, де очі непагрібні,Jію. 
цини ~має. 

Ф "Є со•і peAitii і •с.1чі 1ід1101ідеІl на пuІЮНн..,1140 
11а1е Bot., ~ачм• Bot- ІfЄ пон..м. і "'"llf e змінне?" 

-Бог незмінний. Хіба Світло змінне? Є тіль-
ки змінні поняття про Бога. "Я1'е noнлmttLR npo . Бoia 
най1'раще"?" Кожна релігія вважає, що її поняття про 
Бога ІВйкраще.Кожна дитина вірить (о, яка світла ця 
ві~:в!), що її мама шйкраща. 

Євангелист Іоон, висловлюючи свої поняття 
про Бога, каже:"Напочатку було Слово й Слооо було 
в Бога, й Бог було Слооо". Думаймо- Слооо- це Ідея • 
Ідея там, де є Свідомість. Я,утверджуючи чистий мо
нагеїзм в Українській Вірі, в "Мага Вірі" пишу, що 
"Дажбог - Свідомість Світу, від Якої походить еві-: , 
домість людини, і людиш свідомо й ~свідомо єднає
ться з Свідомістю Світу". 

ф "Ви даєІІі! у1раїнц.11м дtfXOtJнe 114acu?" 
-Щастя-це блаженство. Я даю блаженне розуміння 

віри. у блаженному розумінні віри освячується терпе
ливе ставлення до інакшевіруючих.Ніколи не можна ні
яке віровизІВння ображати, переслідувати. l!J 
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**Вріджпорт, Каннектикат ,США. Станиця "Сонцеград". 

Лада Свириденко. Вона, м~ючи 1 ~ рокі~, скл.ала 
обіт -стала укр_аїнкою Рідно~ Укра11!сько1 Нац10-
на.11ьної Віри. Успішно закін~и_ла гаискул. І цього 
року закі"!-ІИJІа ка.11.11едж в Бр1джпорт (Канн~кти -
кат). У ся Ії Родина (f ато, Ма~а, J?.pa~, дв1 Ба -
бус1 і два Дідусі) е в1рними Рщно1 В1ри. 

Побратими і Посестри вmділі м:~ють Свягоси (Свя
щенні rодини Самопізнання). Вивчають Духовну На -
ку "Мага Віри" .Обмінюються шстроями і Думками. 

Відзначаючи день народження Посестри Людмили 
Свириденко (м~ми Рунтата Боголюба Свириденка),По
братими і Посестри висловили mйщиріші побажання,і 
проспівали "Многая літа". 

І редакція "Сомобутньої 
України" бажає Пооестрі Людмилі Свириденко мно _ 
гих лі: життя,, ~к добрій УкраїІЩі Рідної Віри, щирій 
Матер~, Бабус11 1 бажає дожцатися правнуків щоб ОЗІВ· 
менувався прихід Четверrого Покшіння Ук~їнців 
Рідttої Україrеької Національної Віри. 

~·-··~····~ 11811 ~,.,,,., - ... 
м'~яс~ст~ви 1 м~ють "mвідпооідні :жарти",мовляв, 

15 Квітня (вдень Освячення Святині Дажбожої) 
рунтато БоrолЮб Свириденко (так ,як і всі Інші 
Рунтат~ . і Побратими т~ . Посестри) став н~ праве 
коліно 1 молитовно поц1лував правдоноснии пра
пор У країни -Русі. І це ж саме зробили його син 
Ярослав і його донечка Лада. 

кроrпть 1 сорокоградусну-воm істинно православна. І 

"просять священика благословитим"ясні~траяи" ,і див
но, що священик "дозволив собі бути на такому свят
куванні", так "понижується і Церкву". 

(Очевидно, ереї Чужовір"я. гнівно осу.ц~~ють 
таку рід.ну укра1нську. обрядн_Іс1:~ ·;звуть .11 'п<?rан
ською',' i речуть, що т1.11ьки б1б~1и~1 (жид1всью) 
святощі е святощами, але укра ІНЦІ, пробуджую- -
чи сь, не звертають уваги на гнів ер ей ськииt.;. 

"Вісник" (oJ>raH Укр. rрецько-Православної ~рк
ви в Канаді) за г.,.ше . березня І 979 р. пише, ЩО ПJХіВО
славні страшно грішать-нехтують святощами rрецько
го праврславія, у п" ятницю ВеликОС'о посту їдять 

"П АМ"ВТАЙТЕ:В КШ,О ВАШІ ДІТИ НЕ ВМІТИМУТЬ 
ГОВОРИТИ, .ЧИТАТИ Й ПИСАТИ ПО-УКРАЇНСЬ 
КОМУ, ВОНИ СИЛОЮ ОБСТАВИН ПЕРЕСТАНУТЬ 

БУТИ УКРАЇНЦЯМИ", РУНТАТО М. ЛОЗОВИЙ, 
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М~, Українці віруючі в Дажбога, вважаємо, що 
сучасн1 священики є ангелами, коли їх порівняти 3 
священиками часів Хмельницького і Мазепи,кагрі бу
ли в ризах і з хрестами, і служили катам (м~гнатам 
польс~~им і катооі Петрові І-му) , і проклинали гет
мана .Мазепу,і рекли, що "православія- рідна мати на. 
ша". 

••• д .f.'ум єн.на на~адt1є rаараzві.11.JІ-ьну пр еrаодобницю 
Аха c11a1u.1a св~чху св. Вар варі і дід-ьхові j 1'аза.са · ' 
.,,еба всюдu, доб~і Аюдм, 11рuАІІЄ.1.а маа. Нерозважне 
111санн.1 Гуменно~ мохе rаодо.баасА 8°іА'Ь1'U нерозважним 
АЮд.І/11 0 -

"Ухр. BicWti". (за 24 сіtи1.1,79 р • ..,ді.,,оtі•) nuшyf!fЬ, що 
д. Гу1111нна на crwp. 293 о~олос11Аа, Jf40 "трипі.Jіьці не 
є предками слов"ян", то й m mші", "трипільці m мо
жуть вв~жа1:ися нашими пред.камиії. 

Трип~л-ь_ц~- Преда У1'раїнців, і про це пишуtІtЬ най. 
визначн~ш~ археоло~и .Европи, Клар1' і Піїїо•, і пи -. 
Ше Учите1t1 Силенхо, пиwе "Канад,У?tраїна"; реда~оваr· 
на проф~. др. 8. С~авуsчем, .і n~•У•'Ь сьо~одні археоло
~и У~ра~ни~ І нави11ь ан~ломовний часопис "Фрі /Jpec", 
Винн~пе~,· i цим ~ордипrо.._.ся Українс"Ьха молод'Ь! 



r 21 Munn Street, HamH~on, Оп!. Canada l8V ІКІ 

ІІМR~~--~,......_~~ ~~"~~~.uRi..w ВІД Р Е Д А К Ц І І: 

Рунтато Мирослав Ситник (зправа) і Рунтато Слав ин 
Яворський ,щонеділі о 10.30 ранку~ Святині Дажбожій 
мають Свягос (Священну Годину Самопізнання,Само -
визmчення,Самоспоглядання,Самовдосконалення). 

Українці,які,як туристи,їдуть з Америки до Канади 
(через Гемільтон,Онт ,) в неділю завітують до Святи-) 
ні Дажбожої, на а д ре с у: 

ПІаиа вам 
Дари:!'и Великодушну Працю для Святині 

Дажбожо1 значить священнод1яти .заслужено ко
р_истуватис~ С~~вою, ~естю ~ Вол~іо Достойного 
Укра~нця Рщно1 Украшсько1 Нац1ональної Віри 

Прийдешні Покоління з любов"ю вимовляти: 
му_ть Імена Побратимів і Посестер які відчули 
свІтлу духовну рад~~ть, ~к~адаючи' свій труд у 
спорудження першоІ в СВІТІ Святині Дажоожої. 

Рунтато Славин Явщ~ський працював 38 днів 
Ярослав Кулик-35, Олег Левшенюк -35, П.rорді-. ' 

ф Вітанн.я отримані від Побратимів і Посестер та від 
Правлін'Ь Станиц'Ь 06,'єднанн.я Синів і Дочох Ухраїни 
Рідної Ухраїнс'Ь'КОЇ Націонал'Ьної Віри (ОС/ДУ РУН -
Віри) з Ан~лії, :лвс:тралії, Німеччини, .США, Канади, 
у яких висловлюєf'І&'ЬСЯ духовне єднання з Осв.яченням 
Святині Дажбожої, .читайте в слідуючому Числі 
,,Самобуmн'ЬоЇ Ухраїни ''. 
(;)Дари на видання "Самобуmн'ЬоЇ Ухраїни" треба cлa

nru tІrіл'Ьки на нашу адресу в Геміл'Ь111ОNі, і на чекові 
чи "моні-ордерові" писати:"Самобупrн.я Україна",ход· 
них інших дописок не радимо стави•. 

снко-30, МИролюб 'Петронюк -30. Рvнмама Лада 
С и т н и к- 27', А. Кравченко-20 Степан 

Равро-12, Наталія П и в о в а Q -30 Рунтато 
Мирослав Ситник-9, Святослав Татаринів-8, 

Василь Лановий-6 Світанна Клер-5 Марія 
л.анова-4, Проф~ Орь Балабан -4, Лада 'Дуо-Ко
ршевич-3, Михаило Рудик -4, 

Миролюб Сидюк -4, Богдан Тимченко-2 
Степан r лушко- 2 J., Євгенія .Світанна Бабич~І 
Рунтато І::>оголюб t.,вириденко-1, Рунмама Сві : 
танна Свириденко-1, 

Богдан Сrанопруд-1, Богдан Підrурський-1. 

на стор.1302. 

б вити прихильність, прилащитися 

ють ути рабами, дбають про спа- 3 . до __ них. а душею моєю прибігли, 
душать каноном ,а татари - ку

шаком. Ви, монахи, посатанілі\ 
грецькій церкві догоджаючи; до 

татар-поганців прилащуєтеся. н~ 

я, Небо Батьківщини карає вас!" 
- сказав татарин. 

сшня душі: їх, коли вони помруть, -. данте ~оєму синові рану виліку-
тдна церква від імени Ісуса від" .вати, ВІН боронив Київ. Мовчите?" 
править ·во Юдею на лоно Авраа-
ма, де праведники спочивають. Ве- . 119. І СКАЗАВ ТАТАРИН: "МО
~ика плата! НАХИ! ХТО ЗАдУШИТЬ ВОЛ-

"Коли Батий вторгнувся на зе- tXBA СИЛУ? Татарн словам не ві
млі У країни (Русі), грек (митродо- рять - хочуть бачити доказ від
лит Іосаф), який був Візантією на- даности". Два монцхи поквапно 
с_тавлений батькувати над скит- кинулися ,в;\тшити волхва. Третій 
с~к~м (українським) нар 0 д 0 м, почав плакати, сказав: "Хай вони 
nщ ~хав з Києва додому з поrрабо- душать,-~ не можу, не всі монахи 
в~ними церковними скарбами. І одн~к~в1 · 
1'епер ви прибігли татарам висло- Ст1йте! Не душіть, нас rреки 
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Двоє покараних монахів з об
риву покотилися до Видибицько
rо монастиря. Третій усе збагнув: 
люди, одягнені, як татари, славни

ми киянами є. 

(продовження буде) 

Лев Силенко,"Маrа Віра". 



Що таке РУНАіра (Рідна Українська Національ -
на Віра) проявлена в Науці У'Іtтеля Лева Силенка? 
Які в ріцновірів обря.ци? Яке в них розу'1іння Є,1и
ноrо Бога? Які в них погляди на рідну історію,прав
ду, мораль, мудрість? І які в них Святощі, молит

ви обряди, закони, заповіці,світорозуміння? Та -' . . 
ких і подібних питань у Нас багато. На вс1 ц1 nи -
тання матимете r . ідnовіді, отримавши від нас та

кі книжки: 

І.Мудрість Української Правди. 
2.Що повинен Знати Українець? 
3."Мага Врата " (Лев Силенко). 
4.За кони Правильного Життя. 
5. Перевтілення. 
б.Створення Нового "Я" (Лев Силенко). 
7 .Діти і Родичі. 
8. Світ і Й ого Тhїни. 
9,1Совість Історичної Науки. 

10. Чужі і Рідні Імена. Дf\ ти ,наша зш~ть? 
ll.,lІія"1анти з Xpa"'-ry Свіrової Історії, ( Заратуст
ра,&н і Біблі.11, Будда,Бо~ і Єван~еліі, 

12.Так Говорить Учитгль .ІІt•в Си.1 ... 11ко (!1ро І>іб..1ію). 
1 З. •r('отворсн tІЯ (Віту(І\ВИІ"J [В'1Іtа Фра11t\~ 
14. За кони Життя - Рі дшt Ві р'1, 

~ З ЛИС ТІ В ЛО В 11ЛАВ1111 Ц ТВ .4: 
"Прошу при сл ати 14 хнижо к, назви яхиr п ере чи сл ен і 

в "Самобутній Ун_ра1ні". Знаю, и.со папір, фарба, друк, 

праця, асекуроеана поштова пересилка тепер доро~о 

коштуюm.Отпж, прошу npuliuнrтru мій внесок 20 доля-
рів) на Розбудову Вашо~о Видавництва , Жду посил-ни з 

кни~ами:' (З листі в) 

САМОБУТНЯ 
}11'.І>tІІНА 
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Society of the Ukrainian Native Faith 

LEV SYLENKO, 
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ф 

Читач пише: 

"Посилаю пожертву (п "А111-ь доJJАрів ), цілий ріх шлі• ме
ні Bari цінний І/асопи с. Читаю сам і даю читати cyciдar.t;· 
1Іасопис nосилає\10 кожно!\1у, "то повідо!\іляс, що хо
че бути наши'1 ІJитачем, і щиро дякуємо за пожертви. 
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НАМІ L TON, ONT., CANADA LSH 7М9 

Адреси наших представництв: 

Вох 57. Р .О . Station "Е"'. 
Montreal . QueЬec. Canвda. Н2Т 3А5 

Р . О. Вох 651, Edmonton, 

АІtв . , T5J 2К8 , Canada. 

Вох 172. lsl1ngton . 

Ont .. М9д 4Х.2 . Canada 

РО Вох 4365 . St Е . 

Ottawa. Ont .. К 15 584 . Canada 

Вох 745 . РО Fonth1ІI . Ont 

LOS 1 ЕО . Canada 

40 H1ghl1eld Rd 8011011 . l ancs 

BL 1 - 6EL . Gr1tat B11t111n 

Р О Вох 363 . Sln · в --. 

Т oronto. Ont . М~ 1 2W'l. Canaaa 

РО Вох •8~8S Bar11nglon Sln . 
Lo1 Angal81 . СА 80048. USA 

Runvira. 116 St. Marks РІ 

New York, N У" 10009. USA 

124 W Granada St .. Phocn1x , 
Ar izona . 85003 . USA 

1234 N . Ked11e Ave .. 

Ch1cago , ІІІ . 60651. USA 

1911-10 Ave . S., Minneapolis. 
Minn., 55404, USA. 

15338 Lamb St . Fort Lupton . 

Colorado . 80621 , USA 

РО Box 111 . Manuka . AC.Т, 
l<anЬerra . 2603. Australia 

f> О Вох 141. Sunnybank . 

B11sbone. OLD . Austral1a, 4109 

Доро1·і 1Іита чі! . 
llpor.И\10 ІІОВіДО\1ЛЯТИ нас, коли 'f(\ чи ltfJU(\ ЧJ1С.· 

.110 "Са'1обутньоі України" Bu:\11ю1uти ttf1 ,1оручи

н, шоб '" '101 ·;1и Ва'\4 прс1слttти 1юrпорно, дяку -
натимемо. за r.11ів11рацю! 
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