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Даж,боже, Ти Свлt'ІШй Дух народу .мо~о. 

"РУНВіра-самобутнє укра- ~ 
їнс'Ьке розуміннл Єдино~о і ~ 
Всюдисущо~о Бо"~а, і хай t\•A 
свіmum'Ьсл ім"л Ио~о.Дажбо~", W 

t\•A "Maia Віра",29,151 w 

"В..стала Правда в жилах 
Д аж,бож,о io Внука ,',(Сло
'во пр о похід І ~ор л). Д аж· 
божий Внук-Народ Укра
їнс'Ький. 
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П овідомления 

Д~гі Читачі! На початку Вересня отримаєте одночасно два Числа "Самоб~тньої України":за 
Липень і Серпень. Від Іовтня місяця починаючи, будемо висилати "Самобутню Україну" мі

сяць напе_ред: "МАГ~ ВІРА'~,виданн.я Якої забрало довгі роки тяжкої. праці, ~~рез два ти.жні зда
ється до nередплетю. ВИХІД у СВІТ "МАГА ВІРИ" дасть JfaM МОЖНІСТЬ ПОЛІПШИТИ техн1чне отор
млення "Самобутньої України" ,~агатити і врізноманітнити Ії Зміст, і появлення без спізнень •. 
цією nриемністю ми сьогодні ділимося зі всіми Вами. Редакція і Видавництво. 

••• ВОНИ ПОНЕВОЛИЛИ НАС 
(nродовження. Початок 
у Числах 131 - 149). 

У скорому Часі почнемо друкувати 
11 Сім Законів Правильного життя•• 

"Як Двоевір"я пригноблює 
духовні сили народу~· 

120; "БАТЬКУ СИЛА, ТЕПЕР 
~СЕ СКАЖЕМО. 17-ть років тому, 
татари нас взяли. в полон, я пле-' 

·мінник царя Мстослава. І він і йо
го зяті були татарами замучені на 
Калці. Я мав тоді п'ятнадцять ро-. " ІОВ . 

"Ти Святослав?", спитав волхв 
Сила. "~ак, я .. СвятослаВ, а то !.)'я
слав, -а то Володимир. Ми ЖИЛQ. 
·в Каракорумі, для Чингісхана Те.
муджіна рибу ловили. Є сотні ~щ" 
ян у Каракорумі, Бухарі, у Са~'ї 
- у горах Тібету; на берегах Ян
дзін-дзяну. 

diasporiana.org.ua 

ри і волхва Силу назвав батьком. 
"Прибувпm до Бухари, ми го-

тувалися їхати до ХураМабаду, у 121. РАНОК. ВОЛХВ СИ~ 
Г1ерсію. Відсторо:нившнсь від Ор. СПИТАВ: "ХТО ТАКІ ТАТАРИ І 
ди, вночі втекли". ЩО ДУМАЮТЬ ПРО НАС, ВОРО-

1 сказав волхв Сила: "О, душе tA ТРЕБ~ ЗlІАТИ. _І ,'!11-о ви дума~ 
душі моєї, сини мої, святі соколя- єте роб~ти ~ .Києв~? Святослав 
та! є ще правда в Україні (Русі)! ,сказав: Опоmдатиму те, що чув 
Ч\тйтеся безпечно, в Києві покищо ·І бачив. 
татар немає, пішли на Захід. Уго. "Цар Мстисла~ на Калці, ід~
щу вас сушеною рибою, солодким на смерть, казав: Велика Украша 
варом; путь стомила вас, ніч КЛИ· (Русь) -має сім мільйонів населен· 
че спочивати. Ранок нові подарує ня. І могла б проти Монголів по
сили. І я вас дещо спитаю". Св.я- ставити мільйонове військо. І без 
тqслав, Із'яслав, Володнмир при- великих зусиль знищити їх". Я ві
t-Іесли соломи на постіл: їм пома- рю в це. Тепер ми стали монгол~ 
1·ає монах, він відрікся грецької ві- ськими рабами, погіршає наша 
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врода, поменшає наш розум,. по

марніє наша вдача, перестанемо 

ми любИти себе. 
"Монго.Ли ставляться до Украі; 

ни (Русі) дуже воро~е. Чому? Во
ІЩ ~рісні й р~~ 3аздріс· 

я~, що мi:i люди р~слі, сильці,· rор
д1. Розпtшані, що .ми в 1223 році 
аа Калці вбили десятки тисяч ро
довитих монголів з племеШІ Чин

rіс хана Те~уджіна. Ми вбили мо
лодого хана 'і'осхуса, який був си
ном Чинrіс-хановим. 

"І хоч монголи н~ Калці бупИ 
переможц.я~и, вони зазнали таких 

великих утрат, щО -йти вперед сил 
.не маJіи. І тому повернулися за 

Волгу. Чингіс. хан, почувши про 

великі втрати монгольські, дав на" 

fa3 творити війсь~tо з тюрксь~mх 

Племен, а Монголів назначати сот
никами, тисяцькими, темниками.· 

"І знову ми біля Порогів уби
ли монгольських послів. І в Києві 
ми·вбили послів хана Батия. 

· "Монtольські шамани·. назвали 
Україну Русь "яшерта:н бархан 
бірюк", що значить "таємно іду
чий вовк". Хан БатН:й позбавить 
(так думаю) Україну Русь прав 
.мати князів і військо. Монrол то
му племенові, якому він зичить 

вічного раоства, каже: "Хай ця 
отар·а не матиме чабана". , 

"Монгол вірить, ЩО "чабан ота
рі даний. Богом"; "отара,, звикши 
жити без чаба:\fа, не любитиме ча
бана ні рідного, ні чужого". Не
маючи провідного мозку, отара 

буде нездібна себе боронити. Ман
rол вважає, що це найтяжча ка

ра для рабів. 
"Справжніх Монголів у всьому 

tвіті трохи бі~ьше, як ·один міль
йон. І вони (про це чув у Карако

румі) завоювали сто мільйонів лю· 

,nей різних земель і язиків. 
"Татари невисокі ростом. смаr

nолиці, вилицюваті. Голять волос

ся за вухами і вище лоба. Замож
ні татари ходять у дорогому од.Язі, 

мають. багатр тканин з Персії, Ки". 
таю, хутра з Мордовії, Башкірії, 
волжської Болгарії. 

122. "ДОМІВ У ТАТАР НЕМАЄ ЖИВУТЬ у ШАТРАХ ЗРОБЛЕ~ . я сказав, роблять чоловіки. ВоІШ й 
НИХ З ПРУТТЯ пруття пок.ри'І'і коне~ пасуть,· і кобил доять, роб
сукнами, шкура~и. Вгорі в шатрі л.ять торби для. кумису, й кумис. 
отвір для диму і.'світла. у шатрі І при допомоз1 кислого молока 
постійно горить вогонь. Живлять- обр?бляють шк.уру. Татарки доять 
ся татари м'ясом. і кашою. . Хліба кор1в, роблять масло. Шкуру зши
не знают~, але коли де дістануть, вають ~ит~~ ~ жил. Щоб нитки 
охоче їдять. Кашу їдять руками були м.щнІШ1, д1лять жили· на во-

. ' локна 1 · ·· п руки обтираіоть об волqсся, взут- ІЮТІМ ІХ сучать . 
тя, одяг. Котли, в якИх варять їжу, _ І сrmтав волхв Сила: "Скільки 
не мшо;rь; КІnа:йці їх вважають мав Батий воїнів, ідучи на Черні
нечепурним народом. rів, Київ, на землі наШі?" "Батий 

"Вони, п'ючи кумис, співають. .мав 10 тисяч справжніх монголів. 
Не можна _їх назвати гуляками. І. д~маю, що 50 тисяч турків, турк
Чоловіки роолять стріли, учать Ді- менІВ, яких ми звемо татарами, 
.:тей їздити на конях і стрілятИ. хоч вони на сПравжні:'Іt монголів 
Дівчата П<?РVЧ з юнаками їздять на мало подібні. У сіх може 200 тисяч 
коцях 1 стріляють з луків. - с~ди входять жінки й старші 

"Т mоди. 
атарки тяжко працюють; си- "У 

дячи у шатрах, шиють, варять. Во- чому затаєна сила татар-
ин й шатра сrавлять і розбирають ська? І що вони думають про кн-
.. · ян'" Р 1х· тод1, коли Орда переходить в · , сrmтав осан, син волхва Си-
інше •місце. Між н:Ими ·ве11ика зрі- ли .. святослав ві~повів: "У поряд~ 
дненість, усі живуть, як одна ро- ков1. Монголи знатним киянам за
дина. Може тому, 'іцо сестра й ттоттонеУ-JJ-'.М на Калці, казали: "Са
брат одружую1'Ьея, невістки жи- будай і Джебе-Нойона вас розби
вуть з свекорами, зяті з 'іещаМІf ли тому, що· вас покинув Бог". у 
усі пороД~ні. Татарки боятьс~ монголів є міцне переконання -
своіх мужів: у законах Чинrіс ха- там, де немає одного наказv, де 
на визначено, що жінка беззасте- кожний хоче бути на:ка:Юдавцем, 
режно кор~я чоловікові. Та· немає Бога. Наші князі не· слуха
тарка, ставu.m жінкою, ставить со- ·ли наказів царЯ Мстислава. Кож· 
бі шатро. ний князь, маючи своє військо 

· "Іхні шатра ніколи не замика- діяв :t1езалежно: один покинув п; 
ються. Та й замків у них немає. ле брані й подався до Києва, ін· 
Татари у чужоплемінників кра- ший приглядався з своїм військом 
дуть, У себе - ні. Вони терпеливі до бою. 
й виносливі. Коли голодні і їжі 
тяжко дістати, старший їм нака
зує співати, і вони співають. Вони: 
про себе високої думки, їхнє пле
мінне ·самолюбство їх єднає, зрlд

нює. Коли я заходив до них у ша

тро в гості, ·то сідав на щось ниж

че. Чужинець у шатрі не може 
сидіти на вищому сидженні: та
тарин вважає, що ніщо чуже не 

може в їхньому шатрі бути вище 
за татарське. Є думка, що ці по
няття вони запозцчили у китайців. 

123. "У ТАТАР ВЕЛИКІ СТА
ДА КОНЕЙ, ОВЕЦЬ, КІЗ. Стріли, 

стремена, уздечки, сідла, вози, як 
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124. ''ПОЛЮВАННЯ НА ЗВІ· 
РІВ ТАТАРИ ЗАМІНИЛИ НА ПО

ЛЮВАННЯ НА ЛЮДЕЙ. Ум Чин

гіс ~ан каже, що полювання -
найкраща військова управа, і при
ємніст&"' людська. Вони всі беруть 

участь у полюванні: старі, діти, 

юнаки, дівчата. Вони люди холод

ної зими. І для них сніги не роб
лять пере!llкод. Свіжий слід на сні
гу - це їхнє rmсьмо. 

"У сі ВОШІ неграмотні. Завойо
вуючи грамотних· китайців і тюр
юв,. вони брали у них осві"ту, щоб 
не ~ужити їй, а щоб вона (чужа 
осв1та) служила їм". 



. перед •ким благоговіють монголи. tатар один кінь, на кожних· деся-

'' Правильно. Цілком мудро! Я "Справді дивно: неграмотні~ ди-. тьох ~ одне шатро, дві лопатки, 
завжди казав киянам: "Ви роди- кі кочовики змінили обличчя гра- серп, mшка, сокира, сто rолок, мо
лися людьми, чому ж стаєте ско- мотного, цивілізованого с11іту. Ве- туз~а, котел. У кожного татарина 
том? Коли прийняли від гре~ів за- лика віра їх спрямовує до великої "каптаргак" - шкіряна торбинка 
кони грецької церкви, то хай во- мети: вони вірять, що творять еві- для х~рч_ів, у якій смужки суше-
11и служать вам! Прийняли до Ки- тову державу на чолі якої стояти- ,НОГО мяса. 
єва: грецьких єреїв, годуєте їх, до- ме Ч~нrіс хан. І м?нголи, як ви- . "Коли аідбувається огляд орди, 
ми ·їм дали і дари їм складаєте, бранц1 Неба й Земл~~ о~асливлять усі діляться по десять осіб, перед 
то хай вони вам служать, хай вам покорен~, ставп.m ~1:ми rосуда- собою кладуть речі: показують, 
служать грецька церква, грецькі ря:ми. В1ра У вибран1сть, хот1ння що в них є так, ~к сказав Чингіс 
святі, а не ви їм. У станьте! Не зги- перемагати,· панувати і грабити _ хан. У Орді татари всі рівні, але 
кайтеся перед греком-митрополи- п'янили їх. Тому правду кажеш, Старnmна має кращий одяг і кра
тqм, як перед божком. Будьте то- волхве Сила: народ, який Покла. щий щит. Я думаю, що монгоци у 
;щ! няється чужим святощам, чиниm КитайціВ запозичили спосіб життя 

•чуючи такі слова, монахи :rro-- великі подвиrи. нездібний, у нього і пра:Вління" · 
чали слідкувати· за мною. Життя розполовІПІена душа. 127. КВІТЕНЬ. З ЛІСІВ і ЗЕМ
рятуючи, я жив у лісах, у криївці. 126. "У ТАТАР СТРІЛИ ДУЖЕ ЛЯ~ОК ЩОДНЯ ЛЮДИ ПРИБУ-
1 до Києва прибув з сШ:Іами тоді, ГQСТРІ, КОП'Я ІХНІ З КРЮЧКА- ВАЮТЬ ДО КИЄВА, місто швидко 
коли підійшов Батий". МИ. Не проколовІШІ вершника, ЗалюднюЄться. Святослав і його 

125. СВЯТОСЛАВ ПРОДОВЖУ- вони с~ягали його крючком. І ко- приятелі стали киянам відомі, як 
ВАВ: "Є в людини душа _ і все ли він падав ·З коня, кололи. Це утікачі з татарської неволі і обо
залежить від ·того, чим людина го- була для нас нова зброя, до якої ронці волхва· Сили. І сказав Свя
дує душу. Київську душу годова- МИ не були на Калці пршотовлені, тослав: "ПоІПІ/ і монахи уже зна
но праБQ..СЛавієм , грецької церкви китайського походження в о н а. ють, що татари беруть їх під свою 
_ православіє служило rрекам, а Щити їхні легкі, сплетені з прутrя ласкаву охорону. Вони нас вида
не JСИЯнам. КняШІ, переставІШІ дерев'яного. дуть. Вечером ми підемо. Але· ку-

. "Монголи пр·..х..·-JПІ вщ· китай- ди?" служити київським справам, утра- .tUU'1JI 

тили зв'язок з войовничим духом ців поняття про· п'ять кольорів. І сказав волхв Сила: "За Дні-
Предків своїх. Вони рідне забули, Жовтий колір (золото) ~ колір правими Пороrами є острів, там і 
а чуже їх ні славило, ні радувало, ханський. .І звідси "Алтаи орду", могила царя Святослава. Там і 
чуже вчило їх служити чужому, що значить -·Жовта орда, або - Пар'янова рінь. І там безлюдно; 
ослаблювало рідну силу України- Золота. Чорний колір Північ, Бі- спокійно, безпечно тепер. Туди й 
Русі. Слово "смиренність" стало лий - Захід, Синій - Схід, Чер- пjдемо. Та ви покшцо татарського 
більше пошановане, ніж слова воняй - Південь. ВоШІ вірили, що одягу не. скидайте. 
и , • , 
слава", "відваrа ". п ять кольор1в творять п ятикутну "Щоб наші люди не вбили вас, 
"Між татарами постійно чути Зорю, яка має бути золотою: чер- думаючи, що ви татари, я осіню 

слово "алдар ", що значить "ела- воняй колір Чинrіс хана. голови ваші знаком во1юв шля
·ва". І поширені думки Чингіс ха- "Коли татари завойовують мі- хетних. Поголю бороди, голову, 
на: "Бити ворога і його перемаrа~ сто, то без жалости убивають знат- :м:атнмете вvса й косу. Житимемо 
ти - найвища людська приєм- них людей - провідників: тата- косацькою родиною, там за Поро
ність. Монголи збагачуйтеся при- рам знатні чужинці не потрібні. rами. Ні попам, ні татарам не к~ 
ємністю - ·перемагайте ворогів.- Заполонених людей вони m1тають, ритимемося. Матимемо вівці. коні, 
Беріть все, що ворог має і робіть xro з них уміє шкуру шити, зброtd :Корови. улики, Ловитимемо рибу. 
так, щоб його жінки і доньки робити, ковалювати, ткати, . шити, І для самооборони матимемо 
обіймали і ласкали вас, як пере- прясти; вони обороняли. простих зброю. І тому ці мечі, crmcи візь
можців~. людей, щоб їх гнобити. мемо. І коні в нас є. Я много літ 

Чинfіс хан Темуджін не вмів ні 
читати, ні ІШсати. Але вважав, що 
письмо - справа потрібна. Китай
ці йому зробили, печатку, яку він 
одобрив, як річ корисну для воло
даря. Білий прапор з дев'ятьма 
хвостами - прапор Чингіс хана, 

"Без шкури татарин жити не жив таким життям у лісах"~ 
може. У кожного шкіряний мf. 
шок. Приїхавши до річки, він оде- 128. ОРДА ХАНА БАТИЯ ПІ-

ДІЙШЛА ДО ГРАДУ ВОЛОДИ-
МИР ВОЛИНСЬКОГО. Ті люди, 

жу кладе в мішок, пливе, трима

ється за хвоста: кінь, добре пла
ває. у кожньго -:rатарина лук, три- які не вірили попам, утекли в ліс: 
:~щять стріл, щит. На кожних двоJС притаїлися в болотистих заростях, 
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і спаслися. Татари. обминали бо- . вили, що тут також вся rtлоща го- r. північ~ю.ш берега~и Ч?рного мо-
лотисті з~млі; їхні вози любл·ять ... родш.ца »крита кістками людей, ря. Сщшить на схщ. ВІН брати~е 
сухий голий степ:- які загинули в бою. Скрізь сліди участь-. у. вибора~ нового ЧингІс 

Ті люди, які вірили попам, 6іг- .nожарищ і. руїн. Після знищення ха~а. ВІрить, що иого батько (Уrе
ли в церкви і ставали на колінах жителів татари погра_бували місто деи) помираючи, передав йому пре 
перед чуротворними ідолами rpe- і спалили його. Одне за одним та- стол. 
цької ц~кви, спасіння просили, тари захоплювали . і знищували Тораrана (жінка Чингіс хана 
погибли. Хан Батий дав наказ па- майже ·всі міста південно-західних Уrедея) стала Чингіс ханшою. Во
лити церкви разом з людьми. земель у країни '(Р.усі), і серед них на трон передала старшому сино-

Літописеuь написав, що в Нов- найзначніші - Кам'янець, Креме- ві rуюкові. Гуюк - брат Батия. 
"город Волинському були. "попале- ьець, Галич, Володимир Волин- Курултаї підтримали !уіока. Не 
ні й :t;1оруйновані церкви, у яких ський, і "інЬІи гради многь~ им"Ь ставши Чингіс ханом, хан :Батий 
було повно обгорілих. людських кі- же :ні;с11ь числа", ("Нариси C;rapo- на березі Волги ( 65 миль на північ 
сток". Татари не палили церкву ,nавньоі Історіі Украіни", ~Киів, від Астрахані) заснував Постій (Са 
тому, що були ворогами віри rpe- 1959 рік, стор. 571). - рай). Живе він у шатрі оздобле-
цької, навпаки - вони віру грець- нім золотом. Навколо шатра сто-
ку проголосили корисною, бо вона 130. "РУКИ КІСТЯКА ОДНІЄІ ять вози навантажені золотом, 
учить рабів коритися рабовласни- ЖІНКИ ОБІЯМАЛИ КІСТЯК ДИ- сріблом, хутрами, тканинами. 
кам. ТИ}JИ. У д'еяких кістяків пробиті 

б. Хан Батий посилає :князям· по-. 
Православні зносили скарби у іrерепи, в хре цях інших застряли 

церкву: татари руйнували церкву, наконечники сіріл. ·особливо ба- відомлення, щоб вони прибувашf 
щоб забрати скарби. "Ікону Божій taro люДсьрх кісток і цілих кіс- до нього й отримували "яр~икн на 
Матері одраша, украшену златом rяків знайдено по краях 'городи- улуси". Князі України (Русі) на 

· б і!! ханський заклик не спіwать озн-і серебром і каменієм драгим і ща, де вщ увалися головні оої. За-
. " - .атнся" іние одраша1 а. іние ізсекоша . хисники городка до останньо~ хви-

(Літо~щсець не згадав, . що в 'лиіtн чинили· опір і загинули в 132. 1243 РІК. У СТОЛИЦІ КО-
988 році ,у Києві ікону (образ) бою", ("Н.С.І.У.", стор. 577). ЛОНІЯ ПІВНІЧНОІ УКРАІНИ-
Да.Жбога украшену золотом і срі6- РУСІ (у граді Володимирі на Кля-
Лом - "одраша" і "ізсекоwа". . Хан Батий узяв Хмельннк,. Кра". зьмі) живе князь Ярослав Всево
Тим· золотом, що було здерте з к~~,. ~вrницю, Моги. Мав тяжкий лодович: потомок з роду князя 
образу Дажбо:r:а, хреститеЛі при- бш бщя. Буд~ешту, ,узяв ~ожегу; Андрея Суздальського (Боголюб
красили образ Саваота). ~озrром~вши: ... мадярІ~, МІ:ркува;ц. ського). Ві11 перnmй погодився бу-

129. СЬОГОДНІ АРХЕОЛОГИ i.a ДунаиськІи. до~І:fНІ . з~снувати ти рабом хана Батия. Прибувщи з 
ЗНАЙШЛИ ЗРУЯ Н О В А Н И Я ~рд~~ 1 тут ВІН ~~став ВІСТЬ, що дарами у Сарай, став на коліна 
ГРАД РАЙКИ. п · ~инг1с ~ан Уrедеи помер 11 груд- перед ханом. У шатрі поклонився 

· лоща града по- ня 1241 року. 
крита людьми: кістки лежать в тій святій бцсмі (іконі) Чингіс хана 

(Уrедей, поширюючи границ·І· ТемуджІ"на І зам позі, ,в якій падали люди смертель- · онгольським зви-
но ранені. Жінки і діти Лежать на своєї імперії у Північному Китаю, чаєм сів на найнижЧому місці. 
цорогах домів. посилав ханам ярлики (накази), (Х Б 

що: "На небесах є тільки один :е-іч•. ан атий знає: північна ко-
ний Бог, на землі є тільки один во- лонія у країни (Русі) відчужено 
лодар (Чингіс хан) _ син Божий. ставиться до Киева. Вона заселена 
Це те, що кажу вам. Сп.Лу вічний неслав'янськими племенами, кори
Боr проявляє через моалів". (Сло- лВся Києву, тепер буде корнтися 
во монгольське "моал ", що зна- Орді. Град Во.Лодимир на .Клязьмі 
чить "завойовник", "подвижник"' в 1237 році гостини.о приймав Ба
ми вимовляємо, як "монгол". Yre- тиєвих послів. Хан Батий дає кня
дей голосив, що Монгольська дер- зеві Ярославові Всеволодовичу 
жава е знаряддям Божим для право бути великим князем. І за
встановлення на світі вічного ми- бороняе йому від князів землі від
ру і порядку: хто проти монголів, бирати, щоб іншим· князям пере
той проrи миру і nорядку~ давати. Кн.я;зі Суздалю, Р.sіза.ні, 

Москви, Твері особисто зобов'яза-

І видно по кістках, - що мати, 
умираючи, hриrорнула до себе ~ 
тину. Град РаЙюі був спалений. 
Загинули ті, що не встигли утек
ти. І "Те саме виявлене розкопка
ми міста Колодяжне на ріці Слу
'1і. Літопис зберіг відомості про 
взяття цього міста Батиєм: "И при 

де к городу Колодяжьну, и поста

ви пороки 12 и не може розбити 
стенЬІ, и начат'Ь перемольвливаm 

люди. Они же nослушавши злого 
совtта ero, пере,цашася и сами 
и~бити бЬІша". 131. 1242 РІК. ВЕСНА. Хан Ба- ні прибути до хана просити "ярци

"Розкопки в Колодяжині вия- тий, не затримуючись, проходить ки на улуси"). 
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. . 1 "А ·ми ниву оремо, оремо! _Oji, 
1З3. V КИЄВІ НЕМАЄ НІ ЦА- дід ладо, оремо, оремо1" Дівчата у Якщо б ти, княже шанував рідне,І 

то жодної в світі чужої віри не: 
зневажав би). Князь· відмовр:вся 

пошанувати монгольські· обряди .. 

1»Я, ЦІ КНЯЗЯ, НІ ВІЙСЬКА. Є вінках, закосичені, тримають руки 
щойно прибулий з Константино- в боки, співають: "А ми просо сіЄ
поля грек-митрополит сJ(ирило 3-й: мо, сіємо, ой, дід лад9, сіємо, сіє
Він себе оголосив батьком УкJ?а- мо". І руками сіяння нагадують: 
Іни (Русі): закликає православни~. обрядовою піснею оріянів (хлібо
со страхом Бежим коритися: :влад~ робів) славлять єдність мин.улих, 
хана Батия. Не противиrися зло- сучасних і майбутніх покошнь. 

Роз.Дратовані горді монголи по
чали бити князя по обличчі. На 
.носі, на ·устах кров. Піп Афанасій· 
(як mnue літоІШdtць}- підставив 
Христа до за:к.ривавле~иХ уст, і 
сказав: "Цілуй, княже. Помираєш 
православним християнином. Муt:1-
ся, земні муки тимчасові. А наго

рода на небі вічна". 

му, забути болі й страждання, вс~ 

прощення в серці мати. 

(Світла дочка народу Леся Ук
раїнка~ осуджуючи запроваджен
ня в У країні (Русі) релігії, яка при: 
вива.z народові почуття рабсько1 
побожности, іmше: "І довіку леа 
не втомиться ягнят покірних жер
ти: котре не з'їв учора, з'їсть сьо
годні.· Помилує сьогодні, завтра 

з'їсть, аби його пустити до коша
ри~ А вarna віра: не протився --зло
му!"). 

Митрополит. Київський і всея 

Русі (Кирило 3-й) бач!fть: Київ по
караний ханом Батиєм. А град Во

лодимир на Клязьмі обласканий: 
князь Ярослав Всеволодович вій-: 
сько має, єреям помагає f1Раво

славн~. у смиренності тримати" 
.Він (Кирило 3-й) забирає у києв

.ських цурквах ті скарби, які бу~~ 
під час нападу Батия прихов,ан1, 1 
тепер принесені. І перетранспорто

вує їх на північ. І сам. готvє:~ся 
покинути Київ. у Києв1 ПОСТІИНО 

збільшується кількість J:іаселенн~. 
Ставляться нові доми. Монгошв 
немає. Кияни покшцо данини ні
кому не .платять. У місті від~ови
лися ремісничі підприємства •. 1 п:о
жвави.Лася торгівля:. Є куrщ1 пр~
булі з Швеції, Німеччини, Польщ~, 

Константинополя. 

134. У ДІБРОВАХ НА ПОЛЯ
НАХ киrвськл молодь ВІД
ЗНАЧАЄ ВЕСНЯНІ СВЯТА. Співає 
ті пісні, які були перед приходом 
Батия з-аборо~ені ·грецькою щ~р
квою, проголошені гріховодними, 
нечистивими, язичеськими. Тепер 
поІШ і монахи бачачи, що війська 
немає, не відважуються залякува

ти українську молодь пеклом. 

Весняне сонце рум'янить· роз
співані лиця. Опромінює тугі жи
ли юнацькі, привабну, як ранок 
весняний, дівочу вроду. Коли ду

шу ніхто не залякує пеклом, не

бесними к~рами, первородними 
Гріхами, вона (така властивість ~ї 
природи) ·мужніє- бадьорою мудр1-

стю. І на світ Божий дивиться, як 

на вічний дім краси. І розум, і по

чування стают:& злаrоджени м и. 
Щасливі ті люди, які є незалеж
ними майстрами свого життя. 

135. 1245 РІК. КНЯЗЬ МИХАЙ
ЛО ВСЕВОЛОДОВИЧ (ЧЕРНІГІВ 
СЬКИЙ) повернувся з Шлезії, де 

перебував, утікши з Києва :о~і, 
як-наближалася Батиєва орда. Вш 

більше подібний на попа, ніж на 
володарЯ, · має ~овгі ризи, на гру
дях хрест. І в Орду він їде з попа

.ми, боярами, прислугами, і внука 
(юного князя Бориса) взяв з со
бою. 

Елдег (монгольський баскак) 
завів кНязя Михайла Всеволодови-

(Не справи державного життя 
народу рідного . на перше №ісце 
поставив князь Михайло Всеволо
дович, а вірність грецькій церкві. 
З дитячих літ його свідомість була 
заполонена чужовір'ям). 

136. УЕИВЕЦЬ МЕЧЕМ ПРО~ 
КОЛОВ ГРУДИ КНЯЗЕВІ МИ

ХАЙЛОВІ ВСЕВОЛОДОВ.ИЧУ. "І 
вирізав з грудей серце"; навіки ці 
жахні слова загускли на сторінках: 

літописів. Ті110 княже було вики
нене собакам. (Літописець пшпе, 
Що 20 вересня~(1245 року) князь 
був убитий не монголом, _а правС:)
славяим християнином, ,який слу

жив у монгольському війську): 

·'і; княжим боярам були в Орці 
відрубані голови. Думаю, що іх 
також було обвинувачено в убv;в- · 
стві Батиєвих посліtІ. Та в літоrm· 

ча у шатро до хана Батия. Батий сах не згадано, щоб Батий їх у Цьо
сказав: "Княже, я твій государ. му оскаржував. Прибув з Ростово
:КЛаняйся басмі Чингісхана, пред- Суздальщини князь. І баск~к Ков
кам моїм, підлеглість показуй. Об- гад сказав йому: "Княже Григоріє! 
лагороднюйся священним вогнем Цей же убитий князь МихаЩю 
ІІіри монгольської". Всеволодович є твоїм дядьком. 

у шатрі могильна тшпа. Що є? Що тепер зробІШІ з його труrtом?'! 
Князі, що тут був3ли, пошану до Князь Григорій_ байдуЖе пройшов 
звичаїв і віри завойовників про11в- мимо убитого. Тіло княже лежало 
ляли. І ІПІЛИ кумис, rmрували. о~ покрите одежиною. І потім "поло
ласкані БаТИ?М, повернулися на жіша его на велицей доске на те
рідні землі. Юний князь ~рис, легу. І увіша ужі, і привезоша за 
побачивши rнів на обЛИЧЧІ хана реку рекомую Адж". (Адж тепер 
Батия, заплакав. Бояри кажуть~ зветься П:ека, впадає в Касnійське 
"КЛаняйся, княже". - море). 

(Монголи думають: грецьким 137. у ЗАХІДНІЙ ЕВРОПІ ПО-
святощам .кланяєшся, а монголь- ШИРЕНІ ВІСТІ, що Орда все спу-
ські зневажаєш. І ті й ті чужі то- ') 

б стошила - з України (Рус1 зали-бі: рідних святощів у те е немає. 
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шилися "тільки мертві кості". Іо- · ресидівши напад орди, повертали
ан де Плано-Карпіні (посол папи ся додому, орали ниви~ ставили но
Іннокентія 4-го) у книзі "Історія ві глиняні хати, плекали скоти~. 
Монголів" написа~: "Татари піщ- (Населення Деревлянії, Черні
.ди проти:: Русі.· І після тривалої об- гівщини та лісостепової У країни 
Логи вони уторгнулися у К:Иів. По- (Русі) не було монголами винище
вбивали жителів цього граду. Ко- не. На берегах Прип1яті, Десни, 
ли ми їхали з Києва, то по землях Дніпра ніколи ніхто бН1:тя україн
русичів знаходили безліч голів і ського серця не міг спинити: на 
кісток людських, що лежали на протязі тисячоліть українське сер
полях. Київ /було міСто дуже ве- це тут б•ється невтомно. 
лике й баг~толюдне. А тепер воно (Орда хана Батия йшла в Київ
спалене, по:fрабоване, зруйноване, щину не ;3 Криму, а з земель Пів
ледве вцілі.Ло двісті будинків. А нічної -Чернігівщини, щоб людям 
то.Дей, що в тих будинках живуть, України (Русі) не дати можности 
татаро-монголи тримають У · най- пере~ватися на землі Ростово
жахливішому рабстві", (стор. 25). 
І тут же Карпіні зазначив, що ба: Суздальщини. Монголам були по
чив у · Києві чужоземних ·кушUв. трібні раби-хлібороби. "Безтолко
Були куrщі з Константинополя, вого винищення жителів татари не 
1Jенеції, Австрії, Польщі, Генуї, могли допустити вже тому, що 
Акри, Фрmщії . .ТорJ::УВалИ вони ру- збиралися їх експльоатувати і дій
інами, попелом, мертвими кістка- сно ексцльратували і між іншим, 
м~? Не можна ·до писань Карпіні иаселення КиївЩІ;ПЩ", (М. Н. _-П9-
ставиrися. з првІПІм довір'ям, во- кровський, "Вибрані твори",,Кн. 1, 
ІDІ буJІИ призначені для виТворен- Том 2, Москва, стор. 455). 
ня в ЗЗхі.цній Европі мобілізацій-. "У літоІПІси ввійшзіи татарські 
ноrо настрою, христовоrо про1°И' вбивства та з~ення сильно' пе
монrопьсьхоrо походу: JПUDІ вва, ребільшеними. Конкретно відома 
жащ1, що війн~ з монrолами пом°' велика релігійна то.Лерантність та
же окатоличиТJІ _Східшо Евроnу. тар, а, отже, і пошана до культур-

138. ЩЕ Я СЬОГОДНІ В КИЄ. ного жи~я під9итих на~;»о~і~ .. Я~ 
о ДОМІВ ПОСТАВ би Володимир, Берестя та ІШШ м1-ВІ Є ЧИМАЛ . . 

0
· М ХА" ста були вирізані до решти, Дани-

ЛЕНИХ ПЕРЕД ПРИХОД - ло, якого головною опорою була 
НА БАТИЯ. Пр~вда~ не одна тися- Волинь, не мав би того значення, 
ча КИJІН, град рІДНии оборон~ючи, що давніше", (Д. М. Антонович, 
загину~а, не одна сотня дом1в бу- "Історія України", Том 1, Прага, 
ла зруинована. 1942 р., стор. 50). ВоЛ!fНЬ була та-

(Орда хана Батия довго стояла тарами жорстоко нищена, але ві
на лівому березі Дні~а: ждала зи- рити, що з неї залШІІИЛися "тільки 
ми, щоб, можна було РV:Хатися по мертві кості,,,· значить не орієнту
льоду. Кияни мали багато часу, ватися в історичній дійсності. 
щоб вийти з скарбами у ліси, схо-

вища. І багато з них (Переважно 139. (М. ПОfОДІН, щоб мало
діти і жінки) ішли в безпечніші росів дезорієнтувати і вторгнення 
місця. московських військ оправдати, 

(Оборонці Києва вторгнення ха придумав оповіданнst, що москви
на Батия зустріли мужньо. Вони тяни _ це кияни, які, тікаючи від 
були людьми ~гартованими: пере- Батия, поселилися у Москві. Ніхто 
живали постійні напади печеніж- з істориків (навіть московських) з 
ських і половецьких орд. Часто го- поrодінським оповіданням н_е по
ріли селища і гради, і люди вже годився. Кияни знали: Московитія 
звикали до таких нападів. Вони 
мали у лісах таємні сховища. Пе-
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окупована ханом Батиєм, у її лі

сах бродять· розбійницькі загони. 
Тікати від монголів до монголів· 

ніхто з України (Русі) не думав) . 
Ханові Батиєві були потрібні 

для Орди mпениця, просо, шкvра, 

скот, мед, масло. Він знав: Украї

на (Русь) найплодоносніша. І ста

рався хліборобське населення бе-

регти для ординських прибутко
вих справ. Мішатися з хлібороба· 
ми (украї1:1цями) посеmоючись у 
їхніх селах, татари не хотіли. та" 
тари були переконані, що хлібо
робське життя виснажливе, одно
манітне, ліниве, рабське. Татари, 
як тоди буйної мисливської вда
чі, почнуть селитися на півночі, де 

живуть МоСКВИТЯНИ ··(ім по влачі 
близькі). Москвитяни ~ ско;rарі і 
мисливці,· у них так-, як і в монrо
.ців, житла вистелені медвежими 

хутрами, настрій войовничий, ми· 

сливський. 

140. 1245 РІК. 26 ЖОВПІЯ ВЕ
ЛИКИЙ КНЯЗЬ ДАНИЛО ГАЛИ~ 

ЦЬКИЯ з знатпо військовою їде 
в Орду. Він зупинився. у Києві і 

здивувався: у КиєВі ~емає татар .. 
Є великі яр.марки, куrщі, ремісІШ

ки. Нові доми стоять. 

У ВидибІЩЬкому монастирі но
чував Великий князь Данило. (Тут, 
де стоїть Видибицький монастир, 
257 років тому, українські матері 
плакали за рідним БОгом. Образ 
Бога У країни (Русі) тут був бичо
ваний, обмовлений. І з Святині на 
хвилі Дніпрові вигнаний). "Види
бай, Боже, видибай!,,, плакали, 

благали ·благородні киянки. С1іово 
"видибай,, значить "виходь"; ки

янки кликі'ли Бога батьків своїх, 
священну любов маючи до маєста
ту Духовної Нещшежности. І що

літа кияни сходилися до Дніпро
вого берега оплакувати Бога бать
ків своїх. Щоб поглумитися з Ук

раїнської Душі, єреї православія 
грецької церкви на Священному 

Місці Плачу поставил~ монастир, 

який. був прозваний ВИдибицьким. 

(на ст ор. І 31 8) • 



ЄІНІСТ• І СІІІ 
НАРОІUКУІТЬСІ 

СпіпWІИААИ зус1111п11ААИ 

У сіх Вітасмо! ····-
СЕРПЕНЬ: 

• 

1 ••. п ,,""114111 17 -10. ·Семінар Pyw.a8itJ і ПponotJiдн1xitJ, 

2. СубоІUJ, 18 -io. Семінар РунІШfІів і Прововіднrн~ів. 

З. Н едіА.а,.19-10. Свя~ос ~Св .а114енна Година Самопізнан 
н.11). Ов.1180 .Купа1а. ІІасІІЄf41'1'і вuc•ynu мо.1оді і дорос -
.ІМЖ. 

4. lІонедuох, 20-•с. 
РУНТАТО МИР_рсЛАВ І. ЛОЗОВИЙ-45, С~ .ЮРЧЕНКО- 5. Bii-,oti,21-rto." 
5, МІНЕНКО МЛ •. -5, В. БУРІМ -5, М. ШЕr'РИН-5, Д.ГР)·б. Сqгда,23-10. 
ШЕЦЬКИЙ-10,. РУНТАТО М_ •. СИТНИК-5, РУНТАТО В. 7 1lе•м. оз 10 
Г А'ЙДАЙЧУК-3, М.ОНОШКІН-5, • "",_, • ." 

Для МО.ІЮДі 

.WКО.Іа 

Рідtюї Віри і Рідної Історії. 

. _ 8. R "•••.-,24-•о. 
ПРОФ. А. БІЛЕЦЬКИЙ-б, П. ВОЛИНЕЦЬ -б, Д.СВИРИ- Cllft)8"• 1id 13 ,osi1 до~ ,oriu. 

Розваги 

ДЕ НКО-б, ЧЕРЕПАХА-б, РУНТАТО Б. СВИРИДЕНКО- 1id 8 potiil до.1З ,osi1. 
б, КИЙ КОПЕРНИК -б, В. КОПЕРНИК -б, Я • КОПЕР -
НИК-6, РУНТАТО М. ЛИСЕНКО-20, Зt.1 де8Uf,НЇІІ•.м• інформІ.ІІfЇА.м• r et1,a1i •м.1• Jсіж •ро; 

см.мо .••са. на aiJpecg: ·pp81J80 .В.С••р•денu, . 
Н. ТРІСКА-5, Б. ВИШНЯ -10, В.М. ЦУПЕР -20, К. КО
БЕЦЬ -50, ДР. ОРЬ БА'ЛА'БА'Н -100, М. РУДИК -10, 
С. РАБРО -10, Н. НА'ДВІДНИЙ -2, ПРОФ. В. МАЦЬ -

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

КІВ- 85 ' ШШААААААААААААА 
А. БА'РЧУК-10, М. ПОНОМАРЕНКО -5, І. БАДИНСЬКИЙ-
10, В. ПАРАКІЦ -10, Б. ЛІТУЧИЙ -25, Ю. МАРИКА -20, 
Л. ЯРОТСЬКИЙ -20, Ф, МИРОШ -5, Б. СТАНОПРУ Д -
1 О, 

РУНТАТО Б. ТАРАСЮК -48, Р. ЧЕРЕМШИНА-20, 
Б. СТУКАЛО -10, А. КОЛОМИЧ -7, С. ГРУШЕНКО-9, 
І. сванко -7, Д. СОЛОДУХА -7, п. ПЕЧЕРНИЙ-4, 
Т. МАРЧА'К -12, Л. СВЯТОСЛАВСЬКА-5, 

С. ПИЛИПЕНКО-20, Т. НАРОЖНЯК -10, Л. ЯРОС

ЛАВСЬКА -5, С. ЧОРНОЛИЦЬКА-3, В. ОЛІЙНИК-
50 (на.dріяну), П.МАТИЧАК-20 (на Оріяну), М.ШЕГ 
РИН -1 О (на ОріЯну), 

(продовження буде). 
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*""~~ Свитинна Шени ~ ~ 
Святиня Дажбожа - Завіт України, - ~~ 
Тобі наші Ум і Серця. ,~ .... 
Святиня Дажбожа- Завіт України, 
Проміння Дажбоrа - Творця. 4 

Святиня Дажбожа - Священная Воля. 
Молитва Духовних Обнов. · ~ 
Святиня Дажбожа- Священная Воля, ff 
Русі - У країни Любов. 

Святиня Дажбожа- Ле.ль, Оря Безсмертя, 
Слова Mara Віри святі. 
Святиня Дажбожа - Лель, Оря Безсмертя, 
Ми зріднені вірні Твої. 



Відійшов у Царство Духа Предків Побратим Мстислав І 
МінеІП<о. 22 квітня цього року обряд поховання здІИснили 

Дост(jfний Рунтато Мирослав І. 
Лоrзовий і Достойний Рунтато Бо
голюб І. СвиридеІП<о. Побратим М. 
І.МінеІП<о похований на кладовищі 
в Керсонr'он, біля Сою1зівки, яка 
декілька миль віддалена від Орі
яни. 

Він (Побратим M.l. Мінен -

ІП<О) залишив Добру Пам"ять про себе. Вв~жався люди
ною поолідовного і стійк<Го характеру. Вщдано любив 
Матір Україну. Більше,як десять років то~ ~ін ста~ 
Українцем Рідної Української Національно~ В1ри. В1н 
своїм ровесникам всюди говорив:"Я визнаю Науку Учи
теля Лева Силенка бо бачу в Ній рідне розуміння Бо
га рідні закони рtдні святощі, ІІЗзалежність Україн -

І І І 

СЬК<Г о ~ха', 

Шлях життя Побратима М.І. МіІЕІП<а подібний на 
шлях мільйонів Українців. Він народився в І 905 році 
на Чернігівщині. У часи творення рабської колекти -
віза·rЩ виїхав на Донбас, де посrійно працював У ко
пальні до 2-ї світової вій ни. І пагім -скитальщина в 
Німеччині. І приїзд до Америки, Qe працював робіт -
ником до пенсії. 

Влітку минулого року Побратим М.І. Мі ненко ІВ 
Оріянj заявив, що складає дар m б.удову Святині Ма
тері України в сумі 2000.00 доляр1в. І через мtсяць 
здійснив свою обітницю. Він довший час хво
рів та незважаючи на mдугу, мав світле мислення і 
бад'ьоре почування, і тішився, що вже започаткову -
ється будова Святині Матері України. І в своєму 
Заповіті як тепер виявилося,Він призначив ,щириіt~ 
дар · на ~справи поширення РУНВіри, і про це бу -
де <1<ремо нами відзначено. 

Побратими і Посестри прибулі з Ню Йорку і. 
Канmктикату особливо достойно звеличили День ~щ

, ходу Дорогого Побратима у Царство Духа Предюв. 

У поховальному домі в Еллевілле за рідними древ -
німи звичаями були до Домовини покладені вар і хліб. 
Під час складанн.я квітів була проспівана Прощальна 
Пісня Пооратимська. 

(У Заповіті Побратим М.11. Міненко зазна -
чив, W,o хоче бути похований на Оріані, і залишив 
на здіиснення цього Завіту оплату. Заповіт Побра
тима бу де достойно Виконаний~. 

На ОріЯні ·в скорому часі буде Святиня Орі
янської Пам"яти,скорочено-Свяорпа. Покійні По
братими і Посестри у Свяорпі спочиватимуть у 
саркофагах (rробниЦях).. Гробниці не бу дуть за-

,,П роw,.ай,П о6раам е, про14.ай Побраr~им е, 
Ве.1ичний і Рідний ,прощ.ай. 
Дажбо 1 Тsою дgwy sasxдu береt.•име, 
І дас•t> ЇІЇ 6 еsсм epu і pail ", 

(s ,,Uро111,а~t>ної Побра•им сt>хої"). 

риватися у землю: вони знаходитимуться у мар

муровій стіні ,яка бу де десь шириною 7 метрів: по
ховані домовини бу дуть бережені ·від вологости. 

Біля Стін будуть квіти і лавки; пе()ед Свя
орпою світитеметься бронзове знамено Дажбо -
же (тризуб в обрамленні сонця). ·Усе це запляно -
вано так тому, щоб в майбутньому (як буде від
роджена УкраІнська Держава) можна було ці гро
бниці(саркофаrи),виконуючи заповіти,врочист·о пе~ 

ве:}ТИ в Укр~Їf!У • ~ ."Самобутf!іЙ Україні." буд):ТЬ по
даНІ детальt11ш1 повщомлення, 1 бу де пом1щении про
ект будови Свяорпи (Святині Оріянської Пам"яти). 

На Поминальнім Обіді Побратими і Посестр~. 
щирими словами увічнювали Пам"ять про Дорогого 
Побратима Мстислава І. Міненка,адже Він декілька 
років був сторожем на Оріяні, де й жив постійно. 
Присутні склали 123 дол.яри, з яких: 75 призначено 
на будову Святині Матері України, а 48 відіС.ла. 

но на Видавничий Фонд "Самобутньої України". 
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П А М " Я Т А Є М О: AifllO в 1964 році бу
ло .дуже ~арлче Цьо~о літа Учи111е.сь Лев Си -
.11енхо у Винніпезі (Канада) наІІІХненний Даж. 
боtом видав 1тше число журналу "Рідна Ві
ра".})50 примірників журналу Він nосяав на 
всі Ному відомі адреси у Вільнgму Світі. 

І по.вви.11ися зразу та1'і,111'і Ному 1'азали: 
"Поділлю Ваше проповідуванн11 Рідної Ві
ри.!і~ь1'и мо~о імени не виявляйте, 11 буду 
в т~н~ ". 

Учитель ішов відкрито, відважно і натж -

1~енно. І архиєреї ре1'ли: ,,Парахflіяни, то .ви 
идете до .Л ева Силенка. А хто вас на лоно .Ав 
раама відправлятиме, хто ~ріб запечатає?,,. 

І напrхн енні нау1'ою У чите.1111 відповідали: 
"Ми не сироа. Підемо на 11оно .рідно~о .Ро -
донача.11ьни1'а Ор.я. Авраам же є .жидом, :на
шої мови не знає, і нашої душі не розуміє~. 

І пройш.110 15 років. І Бо ~ом наснен
на Рідна У1'раїнсьха Націона.11ьна Віра поши
ри.11ас.11 у Свіаі. І за рідними ве.11ичними обр11-_ 
дами сьо~одні здійснююпrЬсл Пожованна. І ба-
чемо.~ є.на uадовиІЦах ~вСfІІІ!а.ІІії, Ан~.сії,01/JА, 
Канади намо~и.11ьнu1'u: i за.м~сІІІ'Ь хресrаа(ем
бяеми ~рець1'0-.1аансь1'о~о жрис•&нізму с11-
Ю8tЬ зна1'и Дажбожі (зо.1о•і rtrризуби. в обрам-
' енні COHlfA ). 

І ІІІJ1' 1/fl8 ерджує•'Ь с11-вжоди'"' у св ідо 
.місІІ'Ь У1'раїн14ів св11ІЦ.енна поІ(Іана до .Рідно10. 
Фор.муєJWЬса дуzовне онов.сенн•- во.1tова сві
до.місrrь У1'раЇН14ів Рідної Віри. 

ЧужинЄІf'Ь ча У1'раїне14'Ь, ідучи аАеєю uа
дови114а, зуnин11єrrьс.11:"Та1', 14е свіІІОві 11сно ... 
тут спочиває. У1'раїне14ь ,,. (Є правда: бу.1и на
міри в Бавдбруціпосmавиа намо~ильник з 11111.1-

зубом у сон14і./, архиєреї відпові.11и, що мусипrь 
бyrtІU жрес•, fJ 1'0.1и хочеr1е й тризуб, flIO .постав
йо~о під жресtІОм. 

Тобто, емблема tре1'0-.11атинс'Ь1'О~о .хриС'mU
янізму має .домінувати (панувати) над священ
ною емблемою України-Русі. Чому ж таке при
ниження: адже над шестикутною зіркою царл 
юдейс'Ько~о Давида жодна чужа емблема не до
мінує? Адже на ~робницлх ан~лійс'Ьхих королів 
у Л он доні (ан ~ліканс'Ької церкви) ніяхих хрес 
тів немає, є .тіл'Ьки емблеми Ан ~лії. І Ан ~лійці 
відомі в світі,111' мудрий і великий народ. 

С'ЬО~одні,ях всі знаємо, в Україні-Русі кри
вава Московитія дозволяє .на намо~ил'Ьниках ста
вити хрести і червоні зірки, та карає .жорстокою 
вr•язницею moio Українця,лкий на намо~ил'Ь-
нику поставиm'Ь rwризуб. 

Б~."' ми~осавий! Бо_~ є .з Україн1411.ми Рідної У1'раїнсt -
1'oi Нац~она.Jl'Ьно1· Bipu, бо.ж ma1',Jf1' .11юбов ді111еи до.ма
тері, 111а1' і любов людей до .Рідно~о, дана .11юд11м Боtом. 
1 досtІІОйні flfi .сюди 1 !fкі цей св11ай дар Божий обожую•t. 

Ми, У1'раїнці РУНВіри, 14ас.1иві .сюди. бо жодні свл. 
•і чужинці (юдейці, .~ре1'и, римJІІ~ни) не паную•ь над на
шим• добрими душами. Ми , .ставwи духовно .неза.сехни
ми .110дtми, поwнаємо .не fІІі.11ь1а1 самі себе nова:жа• 
а й раду самі собі дав аа~ іУ нас вже є. свої uадови,Са 

Торонто,Онтаріо,Канада. Міське К.11адовище, де спо
чивають Укра1нц1 різних рел!гіЙН!fХ.!Іи.знань:віруючі 
на на..огильниках мають сво1 рел1г1ин1 симво.11и. 

Тут спочива~ наш У люблений Побратим МикоJІа 
Ясінський. його відві,QаJІи ·його дорога Дружина, 
Иоrо дорогий син та Иого Побратими і Посестри.Дії 
молитовного обряду здійсни.11и · Рунтато Мирос.tав 
Ситник і Рунт ато С.1авин Яворський. 

д>рога Посестра Катерина Кобець біля могили сво
го дорогого м~жа Богдана І. Кобця. І Побратими і 
П_осестри. На Вел~кдень Світла Дажбожого ми від
вщуємо Могили Р1.дних наших~ не9'чи квіти, писан
ки~ в~р, пе~Иво. Р1дний зви~аи _цеи був на нашій зе
м_л1 ВІДО~ИИ вже 5-ть ТИСЯЛІТ ЛІТ тому: в часи Три
ПІЛЬСЬКОІ культури. 

в Мон'1Іреа.ІІі, Гемі11ьто11·і, Ню Иор1'у. 

Святослав Пилипюк~. 
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ф Дос80йнай Нобраам 
Тарас Оеад•11• 

Дос80йнаЛосес8f}а Віра Во.1ан А1С8ра.1і11. 
1'анаdа. 

Дорога Пооестро Віра Волан! Дорогі Побратими Тара· 
се Осадчук, Святоолаве М. Когут, Ярославе С. Помеляй'
ко. Хіба це не веління Святої Божої Сили! Донька з Ку.
бані ·син з Полтавщини, син з Галичини, син з Харків" 
щи~, які віками були роз"єднані Чужими вірами, rrenep 
зріднюються в Рідній Вірі! . 

Як Рідні Рідних вітаf.:~О Вас у Правдонооюй Ро
дині Українців Рідної Української ІВціональної Віри. в 

ф ДосtІОйн118 Нобра•х 
Ot111110c.1at1 JІ. Kotp 
О•А. 

Е)Достойний Побратим 
Ярослав С. Помеляйк~ 

Англія 

"помолитись Ногу. Не тим іконам, що висять в кутку, і 
може не Мойсею,' не Христу" ,(сторвl 73). 

Ігор Качуровський в цій же книзі (У статті"Лірика 
Миколи Руденка" (стор.354) пише, що в творчості Руде
нка аз можна "не помітити культу Сонця, і цей культ є 
важливою складовою частиною світогляду М. Руденка". 

Ми, рунвісти, кажемо:" Дажбог -Світло. Ми в Світ -
лі і Світло в нас, нзмає віри вищої за Світло", ("Мага 
Віра•). 

Єдиного і Всюдисущого Гоопода Дажбога. Родина на- ВАЛЕНТИН МОРОЗ 
ша щодня біJіьшає і міцнішає. І хоч mc, внуків Дажбо- Ях llЇ.ltJ1'• в. liopos 11111801 s .1імм, Ню Норху, На~х 
жих,ще не ~~~.багато, !а. ми в.же є всюди •. Ми є У заопіхувавсл др. Ф.1а~с (Го.101а УНО). 11•8РОfІО.ІІІfІОІІ ІІ_с•-
Вільному.Св1т1 1 в Укра1н1-Рус1, поневолен1й. ордою ~ос- с.1авові духе saжo.Uoc•, 11405 ·в. ІІороs cxastu, 1140_.вsн ~. 
ковською-СССР (Союзом с.~є.тський Сатр~шв Рос~є1). пр~ос.1авний віра tpЄtftJ.OЇ_ і поs.1ов•~·~ Оа1аоІІО11.6ре~ 

Читаючи писання Укра~нц1в - д~с~де~1в, ми ~~дчу.- ІpЄtftJ1'0"'1'IJll0.1•tf•Іa·зaxomi.11u, 11406 В~н ус~ж nравос.11авни.х 
ваємо, що Вони чули про оновлену рщну в1~~ Укра~ни - sauu1'aв під юрисдихцію Ва.D"ану,1.иsна11111 at1110pai.e~ 
Русі. Наприклад, Осадчий, Руденко. Микола Руденко, 1'ардинала Оліпо~о. І вхе в •acoaricaz по•111.1ас11з~мхов~ла 
який зараз сидить в концтаборі СССР, у книзі "Проз реJІі1ійна неstода. Радих о .у цер хв аж проаІІІJа в~р• В. 
ріння" (виданій в США "Смолоскипом" в 1978 р.) пише: Jloposa, за ІІ1'и8 Він му•и1с11 в 1'011цмбораж: 
"Не став я богомольцем заб?6онним" ,(стор.1.63). Істи- Ва.ІJенан Мороз: 
m для Нього "встає не у Церковній· позолоr1", треба 

(на стор. 1314) 
(V жидів є Стіна Плачу: чу

жинці, оrаньбивІШІ 'і поруйнував
ши-їхню святиню, заборонили їм 
рідну віру мати. Вони, щоб не за
бути бі!_ьківської віри, виблагали 
у Чужинців право ЩІлакувати рід
не, стаючи під стіною святині). 

З Києва Великий князь Данило 

на ладьях приплив до Переяслава, 

де його стрів ханський баскак Ку
ремса, і поміх\ йому їхати до хана. 
Літописці, що подорожували з Ве

ликим князем, детально описуют_ь 

подорож: немає у них згадок, що 

Київ обезлюднений. 
(далі буде) 

Лев Силенко,"Мага Віра". 

Позбираю забутих слів квадрt1тові грuгнк, 
з віщого срібла викую zарівний ланцюг, 
підійму з намулу Д ажбога дерев' янв олторuще 
і збагну заповітів наших nрау1'раінсь1'uй ІfУЖ. 

Лис• Y•u•eAJJ Л ева Ои;~ен"а особuсtІО -' .РТІ" ·В. 
Морозові переда.1и Рушм,tІО С;~авин Нворсь1'и• i .no.f~~- -
мм Тарас Нарожн.11"· -. • 

8.\311АЄ1"f ВІІ, 
~,і; 'д1® ffi ••• ~~ 

і nr10 це 81JЄ6а пам ".111аа. 
Матм занепокоєна: старае

ДИТИНА тьс11 краще нагодувати АНТнну, 
а вщ1а відмовляється від жир
ного бульйону.· Особливо вран

ЦІ 11 нудить. бОJJить у животі. З в1'•у 
зблідла,· схудла, скаржиться, що болить 
голова, ве може спати. Лікар встанов
лює - напали глисти. 
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У тяжких в.кладках глистяної хворо
би малюкн порівняно із своїми здеро
вим.н ровесннк.ам-и погано ростуть, часто 

відстають у иавчанн!. 
Забороняйте маленьким дітям смок-

тати ПSЛЬЦ~, брати ·В рот Ї'г;рашки, зем
ЛЮ, піднімати що-небудь з Землі, да
вайте пим тfпьки переварену аоду. 
Спати кладіть в окремому ліжку. Кож
ного д~я витнр!Ате mІЛ у кімнаті воло: 
гою гаІІ}Ііркокt , Фру«ти і · ягоди мийте 
кип'яченою ·воАою. 
Тільки додержуючи цих пра=авл, •· змо

жете yбepen'U д.яткнv · від ·тяжкої глис
"rяноі хвороби. 



ОБ'ЄДНАННЯ СИНІВ І ДОЧОК УКРЛІНИ 

РІДНОІ УКРАІНСЬКОІ НАЦІОІІАЛЬНОІ ВІРИ 

SОСІЕТУ OF ТНЕ UKRAINIAN NATIVE FAITH (RUNVIRA) 
Spiritual Teacher LEV SYLENKO 

GREAT BAITAIN UNITED STATES OF АМЕАІСА CANADA AUSTRALIA 

Вох 1174, Winnipeg, Мап., Canada RЗС 2У 4 • Oriana, Spring Glen, ( Ellenville), N. У. 12428 • 

Славний Пане Брате Валентине Морозе! 

WEST GERMANY 

Ви· вийш.11и на во.11ю з Тюрми народів - СССР, вітаю Вас,як брат брата, в світі 
Ві.11ьному, вітаю з світ.1ою вірою в Єдиного і Всюдисущого Дажбога - Всеправедно -
го Господа України - Рус1 • 

15 квітня цього року щирим серцем згадував Вас у Святині Дажбожій (в Ге -
мільтоні,Онтаріо) в Годину Освячення Святині. І віруючим пригадав Слова Вашо -
го вірша:" ..... підійму з наму11у Даж,бо~а дерев"11не оА•ар~нце і збаtну заnові•ів на

ших Праухраїнсtхиіl Дух,,. Тобто, Самобутній (ВІД жодних чужих сил незалежний) 
лицарський дух України - Русі еп()ХИ Святослава. · 

Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка черпали священну наснагу для 

душі своеї не з сторінок юдейських, візантійських, латинських священнописань, а 

з вічних животворних джерел Духа Нації - з джерел Самобутньої України- Русі. Шев
ченко голосив рабам православія грецько~ віри, що "одури•'Ь Віsан•ійс'Ь1'ий Оавао•"· 
Франко учив, що для полум"яного Українського Революціонера не страшні ''попів см'і 
•ор•ури ",''nanct11'e рем ес110 ". ~Українка, обожнюючи Матір Україну, заявила священно -
дійно:"11 й 1'pan.11i -крови своєї не дам за 1'ров Хрuс•ову" • .Во,як пише UІевченко,дарем • 

но "1'о•а.1ас.1 і наwі 1'оза•і дурні ~о.1ова за віру Хрuс•ову'', "О•км 1'apiusaм,o•xe й •ам, .іі :w;e Бо-
~ у .11yt1111e х••и, !'іх нам на У•райні, л мохе uм, .lf.0.1'upiкзu •е не жрuса•нu?". ''Кропи.1011 будем 
бра•е, Nову жа•у замі•а••" "з 1'адк.1t1ницt1 .1ro.1t1•• "УР•••". Бо що ж - криваві імперії зробили з ві
ри Христової знаряддя гноблення народу Українського. І гноблений народ, живучи у тьмі рабства, 
"буде храми мур yвat1t1, •а .візан •ійсrаво npoc11aв.111•t1, •а й біАt1• е, 6a.•u•t1 с• ні.чоtо ,;: 

Шевченко учить у своїй хаті будувати свою Правду. 'Української Правди немае у Ватика
ні Візантії Московії. Гряде Українська Духовна Революція -утверджується Незалежність Духа 
У~раїни-Ру~і. Пане Брате В. Мороз, радуйся і веселися! У Вільному Світі.~ Святиня Дажбожа,е 
віруючі Рідної Української Національної Віри. Чуючі ці слова, гордися сво1ми словами:"nідійму 
з наму11у Даж,бо~а дерев"11не о.11111арище і sба~ну sanoвirm6. наших Прау'К.раїнсt1'uй Дуж". 

Порада моя братня: в душі Ти маеш"запові•ів нааииж Прау1'раїнсt1'uй Дух'1.Але у Вільно
му світі всі славлять мужність Твою (Українці Рідної Віри,Українці Католицької Віри,Українці 
православія Грецької віри, Українці-атеїсти). Звелич Праукраїнський світ лий Дух толеранціею 
до всіх, що стоять в рядах боротьби проти Тюрми народів -СССР. .. 

Як тільки вийде у світ "Мага Віра"(евангелія Українців Рідної Віри), рідновіри Ії вро
чисто вручать Вам. Рідна Українська Національна Віра (РУНВіра) -віра духовної толеранції, 
відданості Вітчизні, віра монотеїстична. (Ті Українці,які мають Чужі віри, не завжди будуть 
Вам прихильно говорити про Українців Рідної Віри. Вибачайте їм!). 

З вірою в Дажбога, з побратимською любов"ю до Вас і до Вашої чарівної родни 

27 травня,10.979 року 
Дажбожого. 
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Учитель Лев Силенко 



Що таке РУНВір~ (Рідна Українська Ваціональ -
на Віра) проявлена в Вауці У1.11теля Лева Силенка? 
Як і в ріцновірі в обряц и? Я ке в них розу'1 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'1іння? Та -, . . 
ких і подібних питань у Нас багато. На вс1 ц1 пи -
тання матимете r. ідповіді, отримавши від нас та
кі книжки: 

І.Мудрість Української Правди. 
2 •• о повинен Знати Українець? 
3."Мага Врата " (Лев Силенко). 
4.Закони Правильного Життя. 
5. nеревтілення. 
б.Створення Новоrо "Я" (Лев Силенко). 
7 .Діти і Родичі. 
8. Світ і Й ого Тhїни. 
9.rСовість Історичної Вауки. 

10. Чужі і Рідні Імена. д~ ти ,наша знать? 
І І.Дія'1анти з Хра~~ Світової Історії. ( Заратуст
оа,&н і БібліА. Будда,Бо~ і Сван ~елії. 

12. Так Говорить У ~итгл ь Л <'В Силf1нко {!Іро Біблію). 
13.••('отворснвя СБ1ту(Книrа Іва11а Фра1tк~ 
14. За кони Життя - Рі д11 ct Ві ра. 
F~·~·~&' з лис т І в до в 11 л А в 1111 ц тв А : 

"Прошу прислати 14 хнижох, назви JІxux перечислені 
в "Самобутн'ій Уцаlні", Знаю, 1цо папір, фарба, друх, 

праця, асе'Хурована поштова пересилха тепер доро~о 

'Хоштуюr!t'Ь.01111Jж, прошу прийияrтrи мій внесок 20 долл-
рів) на Розбудову Вашо~о Видавництва.Жду посилхи з 

кни ~ами:' (З листі в) 

САМОБУТНЯ 
)'Кf}АЇНА 

.. Samobutnia Ukraina". 
RUNVIRA 

А Ukrainian Monthly Magazine. 

FOUNDED І 96 6 

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

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

Sociвty of thв Ukrainian Nativв Faith 

LEV SYLENKO, 

Foundвr and Spiritual Lвadвr 

ф 

Читач пише: 

"ПосиJІаю пожер•ву (п "Амь до.11Арів ), цuий ріх шдіrІІЬ ме
ні Ва"' цінний Часопис. Читаю сам і даю читаwш сусідаv;· 

'Іасопис посилає\10 кожноІ\іу, хто повідомляє, що хо
че бути нашим ІJитачем, і щиро дякуємо за пожертв••. 

Hawa Адреса: 
ф 
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KanЬerra . 2803. Au11ralia. 

Р О Вох 14 1. Sunnybank . 

Br1sbone. OLD .. Austral1a. 4109 

Дорогі 1Іита чі! . 
Іlроси\10 1ювідомляти нас, коли 'f(\ чи 11nu(\ чис

ло "Самобутньоі України" Ва'11ю1uта tJ(\ ,11ору,1и" 

ла, шоб 'и \ЮІ'JІИ Ва'\1 прислuти 110вторно, дяку -
Аатимемо. за с11ів1~ацю! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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