
Побратими, Рідну Українську Наці()наJІЬну Віру, Проповідуйте! 

ЄАМОБУТПJ 

YKPJ\IHJ\ 

Дажбоже, Ти Св.ятий Дух народу мо ~о. 

"РУНВіра-самобутнє у1'/}а
їнс'Ь1'е розуміннл Єдино~о і 
Всюдисущо~о Бо"~а, .і хай 
світитсл ім,,л Ио~оДажбо~", 

,,Maia Віра",29,151 

"В.~тала Правда в жилах 
Д аж божо io Внука ,,,(Сло-
1во np о похід І ~ор.я). Д аж· 
божий Внук-Народ Ухра
їнс'Ький. 

РІДНА УКРАІНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ВІРА 

•ОБ'ЄДНАННЯ СИНІВ І ДОЧОК УКРАІНИ • 

SOCt'ETY OF ТНЕ UKRAINIAN NATIVE FАІТН (RUNVIRA), ІNС. н.151 ЛИПЕНЬ 
UKRдlNlдN EDUCдTIONдL RELIGION SОСІЕТУ, ІNС. 10.979 рік ДажбожиИ. 

UNITED STATES OF АМЕRІСА CANADA Місячник. Рік видання 14-ий. 

ОРДА І ХРЕСТ 
І .Князь Данило Галицький у хана Батия. 
2.Папський посол Карпіні поклоняється Татаро· 
монгольським ідолам 

5. 1Татари організовують перепис населення 
України-Русі. Чому поставали глумливі прізВИ -
ща? 

б.Початок деморалізації проводу Татаро-Мо1-1 · 
гольської орди. З.Жорстокість князя Олександ~а Нє~вського. 

4.Князь Данило Галицький, політика Ватикану·і 
архиєреї православія Грецької віри. 

7. !Хан при допомQзі меча, а греки-митрополи -
ти "всея Русі", при допомозі хреста гнобили 
народ України-Русі. 

(Продовження. Початок у Числах 115-150 • 

141. У САРАЇ ХАН БА ТИЙ (НА 
ПИРУ) СП И ТА В ВЕЛИКОГО 
КНЯЗЯ ДАНИЛА: "Чи ти п'єш на
ше питво. Чорне молоко, кумис?" 
"До цього часу не пив, але коли 
буде такий наказ - питиму". "Те
пер ти ·наш". Хан дав Великому 
князеві, як визначному гостеві, ви

на. 

Великий князь Данило отри

мав від хана Батия "улуси" (Укра
їну-Русь). Чому він не почав жити 
у Києві? Він, спадкоємець престо

лу царського, пішQв на Західні зе

млі У країни (Русі) тому, щоб лег
ше було вести переговори з коро
лями Европи у справі об'єднаного 

diasporiana.org.ua 

поход·ч JТf)()Тй т~т~n. V чru Q'(\C, ,, слухатися". 11 Стріли iforo брат і 
ТТ ~рижі, Лондоні, Римі були поши- сини, плакали з його обиди, та ще 

більше тішилися, що повернувся 
живий". 

;:.ю:вані жахітливі оповідання про 

хана Батия. Та "Лементи про та" 

'Гарські звірства більше звучать як 142. 1246 РІК. ТАТАРСЬКИЙ 
аrітюJіЦниіА: засіб заохотит:и 11п да- ВОЄНАЧАЛЬНИК , К У Р Е М С А 
льшої боротьби. У них треба &сtчи- спрямував папського посла Пляно 
ти тогочаснv воєнют "rr~льrmo- Карпіні до хана Батия. Прибувши 
паrанд,т" rтротu nuпи". (ТТn. М. Ан- в Орду, папський посол Карпіні 
тонович, "І. У.", стор. 51). кланявся татарським ідолам (об-

у літописі ч'~:Jт?.є:мл: "Гіт:н.п~ ли- разам) перед тим, як зайти до ха
ха-честь татарська. Данило Рома- на. Він кланявся татарським ідо
нович, Великий князь, що дер- лам, живучи поглядом: "усі спо

жить землю Русі, стоїть оце нав- соби дії для досягнення мети мо
колюtшш перед ханом, зве себе ральні". У спогадах Карпіні пише: 
холопом, платить йому данину, бо- "Ми декілька раЗів кланялися пе
їться. І грізного наказу мусить ред тим, як зайти у шатро". 
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чив хана Батия, який сидів на тро- кентій 4_й збіраються знищити реяславі, Чернігові, Володимнр
ні і біля нього його жінки, брати, монголів. _. Волинському, Перемиwлі, Галичі 
діти, вельможі. Жінки сиділи по Грек Кирило (Київський ми- стали явними і скритимр вор0га
швш стороні, а чоловіки - по трополит і всея Русі) і князі Ро- ми Веnикого князя Данила" 1.ста
правій. Хан Батий читав листи па- стово-Сvздальської Московитії зу- ли вони приятелями князів Росто
пи Іннокентія, які були перекла- міли в~твориtи в Орді недовір'я во-Суздальської Московитії, які 
дені на українську мову,· а потім до Великого князя Данила. користуються любов'ю в Орді. і в 
на мову ар~§ську, з арабської на Константинопольського патріярха.. 
монгольську. Прочитавши листа, 145. З ВОЛОЛВМИРА (Нд · Цареві України (Русі), Велико-
хан Батий послав Пляно Карпіні КЛЯ:ЗЬМІ) ПРИБУВ У КАРАКО- му князеві Данилові, папська кО-: 
тто Чингісхана у Каракорум. Пап- РУМ ДО ЧИНГІС ХАНА rуюка рона була непотрібна. Він її 11рий-
"чо1й посол і його слуги сі.Ли на Великий князь Ярослав. Він стац няв, вірячи, що :riaпa да~ть військ~. 
ксней: під охороною монгольсько- навколюшки перед Чингіс ханом: Папа коро~ Данилов~ дЗ:вав, и1-
го загону поїхалц на Сибір. золоті дари поклав біля ніг його. рячи, що ВІН оголосить, щ~ ... Укра-

J4З. ПОСОЛ ПЛЯНО КАРПІНІ І таку здобув любов велику, що 'ін~ (Русь) підлегла римсьюи цер
Н д.ТТЕЖАВ ДО ЛЮДЕЙ ДІЛО- стара ханша (мати Чингіс ханова) кв~. 

ВИХ І ВІДВАЖНИХ. Перемігши брала з миски.кашу руками ікла:- 147. КНЯЗЬ ОЛЕКСАНДЕР 
Сибірські дикі дороги, він прибув ла в рот йому. Великий князь Яро- (НЄВСЬКИЙ) У САРАУ ХАНОВІ 
до Чингіс хана rуюка. І знову слав їв кашу, знаючи що таІ.<Им БАТИЄВІ ПОВІДОМИВ, що цар 
склав поклони монгольським ідо- годуванням монголи вислов.люють Данило (Галицький) зрадив Орду, 
лам, папські доручення виконую- вищий стиль гостинности. з'єднавшись з її ворогом (папою 
G:и:. Чпнгlс хан сидів у шатрі на зо· ЗО вересня змученнй сибір- Іннокентієм). Батий, вважаЮчи, 
дотому троні. Посадив він пос.11ів ською дорогою він (Великий.князь що донос особливо важливий, від
ца крісла зроблені з слоноnої ко- Ярослав) помер: тіло було приве- правив князя Олександра (Нєв
сти, золотом окуті. І спитав Чи во- зене у Володимир ·на Клязьмі. За" ського) в· Каракорум до Чинrіс ха-
ни знають мови турецьку І україн- хідньо-евро:rіейські історики дума- на rуюка. І 
ську (юйвську), або ·арабську? , іоть, що він рув отруєний. Карам- Є наслідки: несподівано та~ар-

(Чинrіс хани давали папським зін і. Раквілл визначили: коли о ська орда .очозtена 6-скаком Ку
послам такі відповіді: "Ми, монго- була потреба ·його убити. то він ремсом вторrається у Західні Зем~ 
ди, віруємо, що є один Бог, з Бо- був би убитий tак, як і князь Ми- лі Украіни (Русі) - палить сели
гом ми живемо і вмираємо, і ДО хайло Чернігівський, без допомо- ща, міста, руйнує укріплення. Ку
Бога ми маємо справедливе сер- rи матері-ханші. ремса, побаЧИВІШІ великі військо
це. Але так, як Б_ог дав руці різні "Приймай корону, ставай під- ві сили царя Данила, шле rінців 
пальці, так і людям дав різні ві- леrлим Римові". "Не можу прий- до ·хана Батия. Очолені баскаком 
ри і шляхи спасіння. Вам да~ Бог мати твоєї корони без твоєї допо- Бурундаєм йдуть нові ординські 
писання, та ви, християни, не до- моги", - відповів Великий князь загони. Війська царя Данила (Га
тримуєтеся його. А нам Бог дав Данило папі Іннокентію 4-му. Че- nицькоrо} стримують хід Орди. 
ясновидців, і ми робимо все, що хія, Моравія,. Сербія, Померанія на Хан Батий посилає цареві наказ: 
вони кажуть, і живемо в мирі". папські заклики не звертають ува- пор.уЙнувати . оборонні споруди 

144. ПАПА ІННОКЕНТІЙ 4-й, rи; не хочуть іти хрестовим похо- градів Луцька, Кременця, Володи-
п·р а гнучи підпорядкувати рим- дом проти татар. мир Волинського. 

ській церкві Україну (Русь), веде 146. ПАПСЬКІ ПОСЛИ НА- і48. 1248 РІК. КВІТЕНЬ. У КА-
переговори з Великим князем Да- МОВЛЯЮТЬ МА~ІР _ КАТОЛИЧ~ РАКОРУМІ ПОМЕР ЧИНГ~С ХАН 
нилом: хоче його взяти під опіку КУ,. щоб вона намовила свого си~ fYIOK. Він nрославив себе зако
святого Петра. Закликає чехів та на (Великого князя Данила) прий- 1:1ами, у яких писав: "Монгольська 
інших католиків почати війну про- няти корону. (У Літописі є згадка, держава не є державою між дер
ти монголів, і в цей же час пап- що данило напівтаємно ,1риАняв жавами, а є Світова Держющ Люд· 
ські посли висловлюють монголам ~шрону від папи Іннокентія 4-го і ства". Поняття про Світову Дер
почуття папської приязні. його єпископів в 1253 році в Доро- жаву Людства панували і в Сараї 

Єреї грецької церкви, які си- гочині). хана Ба:rия. 
дять у Сараї біля хана Батия і при "Великий князь Данило зрадив (Чинrіс хан rуюк учив, що "Всі 
дворі Великого князя Данила, ді- православну - віру, Константино- люди рівн!, всі повинні однаково 
ють тихо: вони донесли Батию і польського патріярха, готується працювати, жінка має рівні права 
Чингіс ханові rуюкові, що Дани- іти війною проти Орди", - ідуть з чоловіком і повинна У війську 
ло (цар України-Русі) і папа Інно- доноси в Орду. Єреї у Києві, Пе- йому помагати", "Монголе, не 
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крадь, не будь фальшивим свід- від імени папи пообіцяли доnомо
ком~, "Не їж більше, як твій при- ry проти монrолів. Князь Нєв
ятель". ський знову прибувши в Орду, Ба-

(Універсальність монrольська тиєві повідомив, що від папської 
не буде забута. Вихрещені татар- д~помоrи він відмовився. 

ські аристократи її втілюватимуть 150. (КН~ЗЬ НЄВСЬКИЙ ОСО
у Москві після падіння Орди. Мое- .БЛИВО ПРОСЛАВИВ СЕБЕ 5 КВІ
ква буде оголошена Третім Ри- тня 1242 РОКУ на Чудському 
мом, стошщею православія і 11 всєх озері, де. відбулося так зване "Льо
інородцов" і потім - 11 сві'{овою дове побоїще". Йоrо військо йшло 
стоЛІщею трудящих", 11 оплотом 
международноrо пролєтаріату") .. nіхоmими рядами. Німецька тяж

ка кіннота не моrла на льоду ма-

149. ІМПЕРІЯ ЧИНГІС ХАНА неврувати. Лід, чуючи весну, ла
БУЛА ПОДІЛЕНА на ханс'l'ва під- мався; кіннотники тонули в озері. 
леrлі Каракорумові - 11 

столиці Піхотинцям удалося без великоrо 
Світової Держави Людства". Між труду перемоrти вершників. 
ханами виникла .незгода: започат- (Князь tІєвський не задоволь
ковується поступове падіння Чин- 1:1явся славою перемоrи. Він мав 
ric ханової імперії. ьахи.Л до садизму і жорстоко ка-

Хан Батий оточений аrентами тував своїх і чужих. Він "пришед 
константинопольськоrо патріярха, k Новгород, мноrия крамольники 
знає: архиєреї rрецької церкви ук- перевеша". (Вішав новгородців за 
ріплюють його владу, а архиєреї те, що вони, бажаючи жити са
римської церкви діють проти ньо-- мостійним життям, не хотіли йому 
го. Він прагне володіння Великоrо (вторжникові) коритися. Він осо
князя Данила (Галицького) ко бливо жорстоко розправлявся з 
тролювати при допомозі баскаків полоненими литовцями, "множе
і попів. ство :ик изби", "вящаша их к хво-

V Сараї теnер тисячі турків: етом коневим, ругающеся, ведоша 
вони складають основні військові их с собою. И оттуду начаша блю
сили хана в·атия. Князь Олексан- стися имени его", (В. Н. Татищев, 
дер· (Нєвський}, повернувшись з "Истори~ Российская'-', 1965, Мос
:Каракорума, повідомив Батия, що ква, том '5, стор. 32, 33). 
від Чинrіс х.ана (тепер померЩ>го) 
отримав право бути Великим кня
зем. У Бати~вому шатрі між кня

зем Михайлом і князем Олексан
дром (Нєвським) виникла сварка. 
Хан Батий став по стороні Нєв

ського. 

Хан Батий знає: князь Олек
с.андер (Нєвський), перебуваючи у 

Каракорумі, оповів Чингіс ханові 

про спілку Великоrо князя Дани
ла (Галицького) з Папою Іннокен

тієм. Чингіс хан передав Київ КІtЯ

~ві Невському: Батий тішився, 

що матиме у Києві вірного слугу. 

Князь Нєвський, знаючи, що 

Ки~в вороже ставиться до князів 
Ростово-Суздальських, не відва

жився користуватися Чингіс хан" 
ським дарунком. Поїхав до Новго

роду. З Новгороду піп приніс Ба

тиєві донос, що у князя Нєвсько
rо були папські посли, які йому 

151. (ОЛЕКСАНДЕР НЄВ
СЬКИЙ (потомок з роду кня_зя 
Андрея Суздальського-Боrолюб
ського) убивець: катував і вішав 
полонених литовців, німців, шве

дів. Жив жадобою вбивств, не 
шкодував на~іть рідних братів. 
Помер під час п'янства у шатрі 
ханському. Він канонізований свя" 
тий православія грецької церквn. 

(Віра, в якій зневажаються еві~ 
тлі національні почування народу, 

вважається неморальною. У немо
ральній вірі неморальні святі. Ми

трополит Іларіон (Огієнко), не 
дбаючи про національну мораль, 

учить українців стояти навколіш
ки не тільки nеред іконою жор
стокого ката-князя Андрея Суз
дальського, а й ката-князя Олек
сандра (Нєвського), якого він та
кож vпровадив в "Українську па-
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трологію", і написав: иКнязь Олек
сандер Нєвський... упокоївся 14 
листопада J263 року. Рано був ка-
онізований для місц~вого шану
вання з 1380 р., а для загального 
1547 р. Мощі спочатку спочивали 
у м. Володимирі (на І\лязьмі, Л. 
С.), а р. 1724 перевезені Петром І 
в ПетР.рбурr в Олександро-Нєв
ську Лавру", стор. 84). 

152. 1249 РІК .. САР-ТАК - СИН. 
ХАНА БАТИЯ. Він повідомив, що 

вважає себе християнином-несто
ріянцем. Визнає, що Ісус Помаза
ник (Христос) Божий, але не ви
знає Христа Богом. Олександер 

Нєвський, приготувавши золота і 
дорогі хутра, кличе свого брата 
Андрія, який сидить у Володими

рі на І\лязьмі, їхати з поклоном 
новому ханові. Князь Андрій їха

ти відмовився. (Хан Батий хоріє, 
юний хан Сартак приймає покло

ни від князів. 

Хан Сартак, прийнявши дари і 
поклони від князя Олександра 

Нєвськоrо, послав військо до Во
лодимира на Клязьмі. Князь Ан
дрій, довіДавшисЬ, що його брат 
Олександер Нєвський зробив до
нос ханові, утік . до Новгороду, а 
з Новгороду до Таліну. Нєвський 
здобув престол Великого князя: 
живе у Володимирі на Клязьмі, бі
ля нього перебуває й Кирило (Ки
ївський митрополит). 

Папські посли з явним гнівом 
залишили двірець Великого князя 
Данила Галицького. Римськиj:і па" 
па прагне погіршити відносини 
між ордою і Данилом: вірить, що 

коли Орда почне знову палити 

гради Західної V країни (Русі), то 
це об'єднає Польщу, Моравію, Бо

гемію, і вони. пішовши проти Ор
.nи, підпорядкують Київ римській 
церкві. 

153. 1250 РІК. "ШЛЯХ З ВА
РЯГ У ГРЕКИ" ЗАВЖДИ ЖИ
ВИЙ. Київ - велике торговельне 

nортове місто. І хоч би які над 
ьим пролітали воєнні буревії, у 

u • • 
мирнии час в1н швидко стає шум-

мим, красивим, багатим містом. І 



тепер у Києві щ~ребувають куrщі з. гіс хан Монrка в 1251 році так, як f нові. Митрополити були великими 
Швеції, Німеччини, Польщі, Риму, і його попередники, строго забора-І землевласниками і рабовласника
Константинополя, Литви, Москви, няв зневажати єреїв православія, ми, вони мали ярлики - право су
Ірану, Арабії. і щиро обласкавлював їх за те, що дити і карати тих, які зневажли-

3 Малої Азії турки привезли. вони у церквах моляться за здо- во ставляJЬСЯ до порядків rрець
злототкані шовкові тканини. І ров'я хана, його жінок, дітей і кої церкви. Пересел_ялися вони з 
киянам кажуть, що це "байбер- війська. Києsа 1Ul північ тому, що констаН· 
ка". :.КИ.Нкп wшоть одяг з байбер- тинопольські патріярхи підкупле-
ки, й одяг почали звати "байба- 155· КИРИЛО (МИТРОПОЛИТ ні князями Ростово-Суздальськи-
рак ". Є на торзі й інших багато КИУ.ВСЬКИЙ І ВСЕЯ РУСІ) на ос- ми, їм такий давали наказ. Росто
tканин: куфтир, кичmка, туре- нові законів грецької церкви був во-Суздальські князі хотіли в сеое 
цька" бурська, камка шамська, ча- зобов'!Ізаннй жити У Києві і Киє- мати митрополита Київського і 
млет, мухояр (матерія з шовку і ву підпорядк(овува)ти православ- всея Русі, щоб свій княжий авто-
баво- вни), к~"ндяк (бавовняна тка- них Украіни Русі і іі північних _ 

в Кл · ритет підняти в Орді. Орда висо-
нина). Є килими, фарби, лак, клей, колоній - олодимир на язьм1, 

м с т п ко цінувала єреів грецької орто: 
є kоріння-шафран, перець, км, ін, оскву, уздаль, вер, сков, 

н ТІ" р доксії, бачила в них надійних пО-
ладан, риж, мушкатний горіх. овгород, .n.оломну' язань. 

б ·" v мічників. Знала, що вони успішно· Кияни ставлять нові доми, у Що св1и неморальнии посту-
обожнити вІ"н (митрополит деморалізують покорених, прив-яких живуть свої і чужоземні куп- пок , 

ці, прибулі майстри 3 Італії. Чу· Кирило) у церквах урочисто про- чають їх спу.Жити Орді, коритисSІ 
жниці зачаровані Києвом. Київ_ голосив: "Богородиця явилася і татарським порядкам, звикати до 
сад, квіти, джерельні води на Хре- сказала мені їхати у Володимир на раоськоге способу життя і ша~ 
щатій долині, могутні дуби.' Киян- Клязьмі". Богородиця, як бачимо, ваm розпоряджеин.я ro.JIOweнi єре· 
ки румянолиці, співучі. "Найкра- у понятті митрополита Кирила; на- JІМИ. 
ще в світі співають київські соло- івна дівиця, від імени якої він мо- 156. МОСКОВИТІЯ НЕ МАЄ 
ві і кияни, їх наслідуючи, співа- же говорити все те, що йому ви- ЗВ'ЯЗКІВ З КИЄВОМ. Київ живе 

"," гідне. • . . 
ють, як солов 1 · . • . сво~м жиn.ям, пор.1док. у м1ст,1 три-

154. (У СЕЛИЩІ НІКЕІ, ЯКЕ Та Кирилов~ слова про те, що має воєвода - КИJІНИН nітrтrеrлий 
" "Б " 4.~" .СТОІТЬ НА АЗІЙСЬКОМУ ПОБЕ- и?МУ огороди~я явилася '"стали ханові. Князі РостОВо.суздальщu. 

РЕЖЖІ БІЛЯ КОНСТАНТИНО- · л~тописною свят~стю для єре~в rpe-1 ни не мають жодних ВІШнвів на 
ПОЛЯ, - живе -архиєрей Кирило. цької віри в Україні (Русі) і цля І Украіну (Русь). 
Патріярх признаttає його Київ~ побожних православних христи-, Київ перебуває під "опікою" 
с·ьким митрополитом і всея Русі, ян. царя Украіни (Русі) Данила (Г• 
і дає розпорядження їхати у град ·михайло Грушевський mune& пицькоrо). Є жвава торrівлJІ .між. 
Володимир на Клязьмі, де живуть що митрополити, виконуючи роз- Лівобережжям і ПравобереЖ»tJІМ, 
князі - улюбленці Орди). порядження патріярхів, перекQЧQ. Україна (Русь) rод~·ІJ Орду, нІ»" 

"У 1251 году (.) Кирил, митро- вували у М.осковитію тому, що~ бить хліб". Вона покрита тисяча
полит Киевский и nсея Росии, с там їм були запевнені "постійні й. І ми незалежнюс селищ. Селища на 
Кирилом, Ростовским архиеписко- певні джерела доходів". І пояс-: сільській площі (віча древні, від
пом, иде из Володимера (на Кля- нює, що У Києві "митрополитам 1новиВши) вибирають старосту. 
зьмі, Л. С.) в Новгород", (В. Н. Та-- бракувало не вірних, а державної! Староста збирає данину - просо, 
тищев, том 5, стор. 40). влади, на котру вони опиралися, !nшеницю, шкуру, овець та різну 

У літописах Московитії Суз- від котрої живилися, тому переха. ~скотину. Товариші женуть товар 
дальської пишеться, що митропо- дили вони туди, де ся державна 'в орду. (Татарсьkе слово "товар" 
лит Кирило покинув Київ і осели" влада була в данім часі найсиль- значить "скот"; ті, юнаки" які гпа;.. 
вся у Володимирі на Клязьмі то- ніша", ("І. У.-Р.", Том 3, стор. 191). ·ли в орду товар, звалися товари
м:у, що "не міг витерпіти в цьому Ні, державноУ влади Ростово-Суз- шами). V селmцах татар немає. 
місті татарської наруги". Є в літо-jдальські князі - татарські при- "Зрештою татар :ніде не бачи
писах написано багато обманли- служники не мали. Були вони зви- мо. Карпіні, переїхавши цілу пра
вих тверджень, щоб при їхній до- чайними збирачами данини і, щоб · вобічну Україну, ьіде ье стрів ані 
помозі приховати . неморальну по- успішніше її збирати, від ханів ма- ·татарських за:лог, ані татарських 
літику візантійської патріярхії, і ли дозвіл мати військові загони. У агентів, і в:Иразно каже, що пер
оправдати злочинні дії її коміса- Києві жили воєводи - старости, ша татарська застава, яку він 
рів (митрополитів). Жодної "та- які данину для хана збирали, і во- стрів, була на сім день дороги від 
тарсьkої наруги" у Києві над ми- ни також мали військо, вважапи. Києва" на схід, (М. Грушевський, 
трополитами ніколи не було. Чин- себе підлеглими баскакові чи ха- "І. У.-Р. ", Т. 3, стор: 182). 
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157. УКРАУНА (РУСЬ)_ МОРЕ JІолітичн~.х мот~~в) титул ."митро
ГР ОМ АД ХЛІБОРОБСЬКИХ, полит ~ІВСЬКИИ. Ж~ве.в1н у_Во
ОЧОЛЕНИХ ВИБОРНИМИ СТА- ло~имир~ на Клязьм1,. І з м1ста 
РОСТАМИ ·. · ,~· · . виишов со крестами 1 всем. саа-

сам "йн"' Вrромаднй. нео_,, єдднаНІ, щенним с .. обором" стрічати rолQВ-
ост1 1. елики князь aJ.JИ·· · 
r " .... . ноrо МОНГОЛЬСЬКОГО улюбленця -

ло .1 алицькии з ВІИСЬКОМ ІШОВ на . . 
· . · ( об Киw Великого князя Невського, сшва-

ЦІ громади ос ливо на 1вщн- ". . " ( 
• · П .) . "б ючи 1спалаєт1 деспота хвала де-

н~ 1 ереяславщин1 1 рав у них ") 
,; Г ( .. ~ СПОТОВІ • 

ДЗНШіу • ромади ЯК деЯКІ ІС'fО- Ц у " (Р ') Д Г 
· аки вважають) воліли бути "та-. ар" краши yci анило а-
~арськими mодьми". лицькии одр~~ив своrо сина PQ:-

. мана з австр1иською принцесою 

Уважно розглянемо справ У r ертрудою. Роман прагне сісти на 
жипя громад. Вони ІШатять д~- престол царя Австрії. Праrнення 
Щ1 татара~, прийшов до них Р~д" не увінчалося успіхом. Роман і 
ний ЮІSЗЬ 1 &:~ 8 них данину. Ім Гертруда розійшлися. Роман од
дово.ци~я ~ІЧІ данину д~тн - ружився з дочкою князя Гліба 
татарам І рІДНому князев1. у них Волковкського. . 
створювnс.я думка: "татарин нас 
грабує, ми Аому прощаємо, бо ми 159. 1256 РІК. КНЯЗЬ ОЛЕК
йоrо раби. Коли· грабує рідний САНДЕР НЄВСЬКИй, · ставши з 
князь, ми будемо бити йоrо ". Щоб волі ханської Великим князем, зі
була єдність між народом· і рід- брав суздальців, озброїв їх і пі
н~м князем, князь повинен народ шов rрабити Новгород. Ограбував
звільнити з· татарської неволі, і ши чудів (естонців), литовців, ка
тоді брати у нього даНнну. релів і новгородців, ~ін знову їде 

Куремса (баєкак), почувши, з дарами в Орду до хана: три ти
що ·військовики збирають 3 rpo- жні пирує. І з Орди повертається 
мад данину не для татар, а для на ~,уздальщину "со многімі чес-
Великого кн.язя Данила, почав Ї't тьм~ · 
rромити, а також ті громади, які Князь Андрій (син. князя. Олек
прнхильність до Великого князя сандра Нєвськоrо) вигнаний нов
проявляли. rородцями з Новгороду. Новгоро

158. У РОСТ О В 0-СУЗДАЛЬ.. 
ЩИНІ СПРАВА ІНАКША: її князі 
пануJОТЬ над ослав'янщеними (уr
рофінськими) племенами, їх безпо
щадно гноблять. Збирають подвій
ну данину - собі і ханові. Дани
на зруЧна: хутра, скот, срібло, зо
лото, юнаки і юнки. 

Князь Олександер Нєвський 
повідомив хана Сартака, що йоrо 
брат (князь Андрій) не nокаявся: 

дці проголосили незаЛежність Но
вrородського князівства. Олексан
дер Нєвський, маючи підтримку 

Орди, вторгається в Новгород. І 
жорстоко карає тих, хто бунтуєтw 
ся проти Орди. "Олександер Нєв-
ський ... виколював очі і відрізу-

,вав носи тим новгородцям, які за
кликали народ не служити заво

йовникам. За це він здобув велику 
милість у хана", (Костомаров, кн" 
5, том 12, стор. 44). 

"тамги хану платит не сполна". 160. 1257 РІК. ПАПА ОЛЕК
(Монгольське ''тамги" знач й т ь САНДЕР 4-й прислав погрозлц~ 
"скарби"). Хан Сартак передав вого л.кета Великому князеві Да

права Великого князя Нєвському: нилоаі Галицькому. Грозить: від 
тепер йому будуть підлеглі князі папи корону взяв, а себе папі досі 
колишніх північних колоній Укра- не підпорядкував. І застрашує: 
їни (Русі), які живуrь у ,Воло дими- коли Великий князь Данило не 

рі на Клязьмі, Ростові, Москві, проголосить підлеглість римській 
Твері, Суздалі. церкві, буде римською церквою 

Кирило, зра.дивu~и Киів, затри- проклятий! Хто підлеглий папі. 
мав (з прибуткових і церковно- той збаrачує його прибутками. (У 
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1245 році на Ліонському соборі 
папа Іннокентій устійнив канон: 

ксьонзи, які на протязі року не 
живуть шість місяців .у своїй па
рахвіі, зобов' язані половину пара

хвіяльних прибутків посилати па
пі). 

Папа посилає листи до єписко

пів Оломенецькоrо і Вроцлавсько
го, щоб вони змусили Великого 
князя Данила підкоритися рим

ській церкві. І їй платити датки. 

Великий князь мовчить. Папа зно

ву пише: коли Данило не підко
риться римській церкві, то він (па
па) покличе католицЬких королів. 
І вони силою мечів приневолять 

підкоритися. Папа пише, що "кля· 
тва церковна і булат світський го-. " 
тов1 покарати невдячного . 

Папі римському і патріярхові 
Константинопольському потрібне 
побожне стадо людей У країни (Ру
сі), щоб експльоатувати його ду-

u "" ' • u 
шу, ного розум, ного м язи 1 ного 
землю. 

161. ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ДАНИ• 
ЛО ГАЛИЦЬКИЙ ПОБАЧИВ, що 
зв•язки з папою ослабили його віт• 
чизну і влацу. Попи грецької цер
кви в Украіні (Русі), виконуючи 
накази грека (митрополита Київ
ського) Кирила, який сидить у Во· 
лодимнрі на Клязьмі, стоять по 

стороні князіD Ростово-Суздаль
ських, бачать у своєму рідному 
Великому князеві Данилові Гали

цькому лютого ворога. У Орді ус

тійнено: Констанпшопольськ и й 
Патріярх-приятель Орди. І князі 
Моско~итії Ростово-Суздальськоі 
- приятелі Орди. Римський папа і 

його спіль11ик Великий князь Да

юmо Галицький - вороги Орди. 

Данило Галицький бачить: по
пи православія грецької церкви, 

які оточують його, вороги його. 

Вони підлеглі грекові (митрополи
тові всея Русі) Кирилові. Кирило 
підтримує (з наказу Візантії) кня
зів Ростово-Суздальської Москови

тії. Орда підтримує митрополита 

Кирила. V таких обставинах Дани· 
ло Галицький не може об'єднати 
народ, щоб Вітчизну звільнити з 



Татаро-Монгольського ярма. Він, дора. рятуючи свій престол, уневажнює У шатрі хана Берке вирішено, клад, Шелестун, Будило, Сила, 
свої зв'язки з римським папою "та що треба зробити "перепис крес- Орел, Розум, Вернигора, Манило, 
це зірвання не охоронило ... ~оро- тян". (Монголи уживають слово Іскра, Мирний, Смілий, Сердеч
ля Данила. У 1260 році наступник "крестянін" v значенні "раб", не ний, Дудар, Дорош, Золотаренко, 
kуремси Бурундай іде походом на тому. що єреі звуть парахвіян "ра- Силенко, Дубенко, Роєнко, Світен
Галицьку державу, домагається бами. Божими", а тому, що в мон- ко. (Треба, щоб українці відкину
знищення всіх їі кріпостей. Король гольському понятті віра християн- пи прин~зливі, г~умливі прізвища 
Данило тікає на Угорщину, а брат ська рабська). отримаНІ в невош. І взяли собі прі
йоrо, князь Василько, за татар- (Хан Берке - родовитий мон- звища відповідні благородній вда
с~.ким наказом розватоє оборонні fол, освічений, тримає біля себе чІ ухраfнськоrо народу). 
мури Львова~ Володимира, Луць- китайсь~их мудреців. Ного лице ~е~пнс татари роблять, щоб 
ка та інших міст, .11кі Данило спо- ~магля~жовтавоrо колюру, бо- усшшн1ше експльоатувати рабів. І 
діваючись допомоrи (від п~ л. рода рщка. Він rmшно одягнений; робити наrл.яд над ними. (У 
~.),велів укріІDІти, щоб таким чи- t.ra ноrах башмаки з червоної ша- часи rноблення розуму нашого, в 
ном з допомоrою католицькоrо За- :rренівої шкури. Одяг ·шовковий, ~ідній Европі, в Парижі Роберт 
х~ду, здержати на своіх землях та- по-китайському пошитий. Кушак де Сорбон започатковує Дім Сор
тар, а згодом знищити їх", (Др. оздоблений золотом і ді.ямантами. бона, який перетвориться у Сор
_Григор Лужницький, "У. Ц. м. с. v.ш~трі ~окі ШОВКОВІ подушки, бонський університет. (Покорена, 
І З.,. стоІ?. 131). м .як1 снд1ННJІ). ~е не знищена сила Украіни (Ру-

Т1, ~КІ славл.ять · корону отрq. 1б3. ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ с1), . стримує Орду від. походів на 
ману в~д ~· ~~важають цар• ОЧОЛЮЮТЬ БАСКАКИ. В • ,Захщ .. І тому Польща, Мад~rрщн-
Данила, Або 1стор11 не знають. Або дали наказ ониб ви ьа, Н1меччина мають можливіСть . . .. - тоrо хто не уде · католицизм люблять більше, як рі- записаний . ' вшьно жити, розвиватися моrут-
дну маму. Або наrадують mоднну сці Обов'~зжде кара:а'ерть на мі- нітн. І вони (Польща й ~рщн-
яка смієт.с• тоді, коли треба пла: пе~пнс ви:н ІDІсар1в, ;о ведуть на) й будуть. робити напади на 
кати. неrmсь~енні і в:::Ь и: татари Украіну (Русь), ослаблену татаро-

• ·· ' що мече- монrольською неволею) 
в1 ~і. корJІтьс.я однаково - rpa- · · 

162. КНЯЗІ МОСКОВИТІІ, дя" 
КУЮЧИ ОРДІ, виростуть у мо
~юо силу. Кнsзі У країни (Русі), 
ор1єнтуючись· на Західню Европу, 

упадуть. І ПРИJІ8JІЯТЬ залишки сво
го .цсржавноrо життя. Князі Мос

ковнтії уже починають зрідшова

~ися (кровно змішуватися) з хана
~и Орди. Наприклад, князь Гліб 
Васильович у Орді одружується з 
ханською донькою. Він з нею бу
ває у Каракорумі. Складає дозем

ний поклін Чингісханові. "Він на
діявся цим шлюбним союзом зро
рити деякі вигоди своїй гнобленій 
вітчизні", (Карамзін, т. 4, стор. 48). 
Він, "Князь Гліб ВасильОвнч одру
жився в Орді, ... прибув від хана з 
великою честю", (Татіщев, т. 5, 
стор. 42). Він, повернувшись на Ро 
стово-Суздальщину, півтатарином, 
звеличує православіє. Кирило (єпи
скоп Ростовський) здійснює хре
щення ханської доньки. І дає їй 
. ' Фє 1м я одора: хрещення прийма-
ють усі її слуги (татари). Ханська 
донька входить в історію Москови

тіі, як московська княжна Фєо-

мотн1 й неrрамотні. 164. ХАН БЕРКЕ приймає му-
у селmцах Украіни (Русі) mодн ~~ьманську віру. Оrолошуе в Ор

до пepermcy поставилис.я вороже. д1 боротьбу з татаро-монrоль
Не маючи сил боронити себе, вони ською рідною вірою. Ставum му
почали з rоря смі.я~ися. є в душі сульманнном, він вірить, що скрі
українській ніким незборима сила пить силу Орди. І поєднаєrься з 
лЮдяности. У нелюдяних обстави- могутніми мусульманськими дер
нах українці залишилися mодяни- жавами. Ставши мусульманином. 
ми. У~ рятує сміх: дарунок, яким він не проявляє ворожостн до rре
мати ?Рирода обділила своіх ymo- цької церкви, яка в Украіні (Русі) 
бленц~в. молиться за його здоров'я і за сла-

Озброєні татари на площу зга- ву його війська. 
няють сел.ян. Кожний чоловік ви- V Орді nоя!ІІіnиtя свари: поча
ще десяти літ повинен сказати лцся деморалізація татаро-мон
своє ім'я. І повідомити, як його в гольськоі єдности. По•внлися та
с~і називають {прізвище). Жінки тар?-христия~и, татари..мусульма
вщ перепису звільнені. ни 1 татари в1рн татарсuоі. Засно-

На питання "як називають" пе- uана невеличка орда Саїном (си
реважно були дані жарті~иві, lf~M хана Батия) на Волзі (на схід 
rлумлнві відповіді: Шилнхвіст Не- ВІД Москви). швидко заmоднюєтL
тудихата, Неживий, Палив ~ д а ся. татарам~. (Селище Саін увійде 
Триrубенко, Пустомеля. Безп'ятен~ в 1стор1ю пщ назвою - Казань). 
ко, ,Без°:1танько. І. були прізвища (нТи став мусульманином. А я 
пов яза.ю з профе~1ям? - Коваль, стану греко-ортодоксом", - ска
Швець, Косар, Цшов яз. Ситник. зав ханові хан Юхід (двоюрідний 
За Поро~ами, де вже формували~ брат Батия). Чужі релігії заоочат
ся перш~. косацькі загони, прізви- кують падіння Орди). 
ща творилися природньо. Н_апри- (Продовж. буде). 
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~ ТВОРЦІ ФОНДУ 
~ ПОШИРЕННЯ 

·Рідної Украї.ськоіНаціоиuьної Віри 

(Фонд ОСІДУРідної Віри -Основа,яка допома. 
гас втілювати в У<раїнське 1иття Світоr.11яд 
Рідної ~раїнської Національної Віри ). 

ЄАИІСТ• І CIJIA 
НАРОДЖУЄТЬСJІ 

Спільними зусиnn•ми 

БОГДАН СТАНОПРУ Д -227, РУНГАТО СЛАВ ИН ЯВОР. 
СЬКИЙ -50,. ЛАДА ДУБ· 50,. ЗАВЕРТАЙЛО Д.-5, ЗА
ВЕРГАЙЛО Т.-5, С. ВАТРАЛЬ ~10, П. СЕМЕНЕНКО -
36, РУНГАТО В. М. ПЕЧЕНИЙ-ІЗ, СТАНИЦЯ ІМ. С .• 
НАJІ18Ай<А-52, ІРИНА ЧЕРНЕНКО -13, Ф. БОЙКО-20 

ЛЮДМИЛА ФЕНЬКО-20, ДР. Р. ШОЛДРА-25,Б.ШДГУР 
СЬКИЙ-25, П.ДМИТРЕНКО-10, Б.ХАБЛЕНКО-15, Д. 
СЕРДЮК -12, ТАРАС СЕЛІГОР-10, Н. ДЗЯДИК-5, 

Б.БІJІАН-1 О, С. ШАМСЬКИЙ -1 О, А. fETAB -1 О, І. СЕ
МЕ НЮК-10, Ба' Д\Н СГАНОПРУ Д -10, Б.КНИІJ -20, 

СИДЮК М.І.-20, ОJЕГ ЛЕВШЕНЮК -10, Ю. ЛИСЮК-59, 
О. fETPYK-5, В. ГНИПКА-10, А. КАдJ1КАЛО -10, М. 
ЯРЕМОВИЧ-5, М. МЕДЗІДЬ -5, І. ДІДЕ НКО -5, ЛЮБА 
ЮРЧИК -5, П. ДІЛОВСЬКИЙ -20, 21. ФЕ,lЕРКЕВИЧ -7, 

с. ЛИПИНСЬКИЙ -20, єввовкагРУБ-35, с. ДЯКУН-10, 
БОЖЕДАР ГАЙОВИЙ -25, Я. ГЛОБА -5, І. ЧЕfНЕНКО -
26, Ф. ГРИБ -15, Т. ЯІ-НАК - -В, Г. ГОРІШНИИ-10, 
В. СИЗАНСЬКИЙ -15, П. ДМИТРЕНКО-10, В. ОБЕЗ34 • 
12, М. ПЕЧЕНЮК-6, С.СТАРОВ -10, С. Д1ДИК -10 , 

СВЯТОСЛАВ ГОМУ ЛА -50, ПРОФ. в. МАЦЬКІВ -50 ' 
І. ПРИШЛЮ ЦЬК ИЙ -Й Х, 

П овідомления 
У Неділю, 21 Жовтня (10.979 року Даж6ожоrо) о 
11 rодині Учитель здійснить обрядове урочисте 
Внесення "Мага Віри" у С в я т и н ю Дажбожу. 
(адреса: 

UKRAINIAN NATIVE FАІТН CHURCH 
21 "'urю St .. Hamilton, Ontario, Canadв L8V 1К1 

На Свято Урочистого Внесення "Мага Віри" 
у Святиню Дажбожу прибудуть з СІМ Рунтати, По
братими і Посестри, Ву де вручатися "Мага Віра" 
визначним Жертводавцям. ( І після цьо io. Дн11 "М a
ia Віра" розсилаr11им еr11ься в різні храїни Вільно io 

С ві•у вп epw у чер iy 11им П обра111ншм ,я хі виходу 
"М aia Віри" з не11ерпінн.ам ждали).' 

Цього ж Дня-після Внесення "Мага Віри" у 
Святиню Дажбожу два Достойні Побратими обря -
дово отримають від Учителя Благословенне Освя
чення бути Проповідниками_ - Рунт а тами., 

І потім Обід, Вітальні Промови. Мистецька 
Частина, , Дорогі Побратими і Посестри, приходь-
те до Святині Дажбожої на Урочисте Свято з 
Приятелями, Сусідами, Знайомими, 

Рада Головного Столу 
Об"сднання Синів і Дочок України 

Рідної Української Національної Віри. 
Канада - СІМ 

Ревізійна Рада ОС/ДУ РУНВіри Повідомл.ає, що.~ 
1, .посес•ра Л. ,1Ьпчан,Схарбних Фоgду ОС/ДУ РУН

Віри, свої Обов ".азки вu1І0Nувала Достойно, а1'уратно ве
Іlа Иіс.ячні і Річні Звіти, По1'ви•ування, Рахункu. Вона 
заявила, UfJ ~от,уєrrься їхати на дальші студії до Европи, 
і просит-ь, щоб Ії обов''язки були передані іншій Особі • . 

2. Обов"язхи Схарбнина Фонду ОС/ДУ РУНВіри пе
редані Побратимові Святославові В. l/илипенкові. 

Тепер Пожертви m. Фо~щ ОСІДУ РУНВіри 
посилаються, виписуючи чеки чи моні -ордери на 

ім"я -Runvira,Account No: 4900367 
1 

і посилаючи на адресу: Run vira, 
Р.О. ВОХ 1174 - WINNIPEG, MAN. CANADA АЗС 2У4 

БОГ ДАН І. ГРУШЕНКО-5, М.СВИЦ-30 к. МИКИГЧУК-11 
П. ПОНОМАРЕНКП~20, М. КОРНІЄНКО-25, С. ЧУМАЧЕН- І. ГРАБАР-47, М. МОr'РАЙ -50, І. БОВТАЧ-74, І. КУЛІ • 
КО-10, Д. КУ ДИН -10, І. МИКИТИН-10, І. ДРОЗД-10, НИЧЕНКО-5, А.ФЕ НЬ -25, 
М.У ДОВИЧЕНКО-10, Т. БОЙКО-ЗО, Н. ПОСТ-25, А. КО-
РЕЦЬКИЙ-б, А. ФЕНЬ-50, І. КИСІЛЬ-10, Т.ПОПОВ-5, (Продовження буде). 
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Монтреальський україно-англомовний часопис ''Око' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
(за травень,1979) на 1-И сторінці написав, що "Юкреіні
ен Нейтів Фийт (РУНВіра) ( ••.• ) реджекц Крайст енд про
паrщ1т бладшет енд мердер 11 • Ця писанина оцінена,як 
злии донос від раба-українця на брата-українця то-
rо,який 11е хоче бути рабом. 

Ніхто 3 Читачів цій писанині "Ока" не повірив! Tavo1.1. . мо·пкt:лL·нккл1:-01л:-осоммі:мп"'•:w!-ІРАР•:к 
"К ф "( .. ОКО, JOUrnal mensue/ de /а соттипаUІе 

все ж а над. армер тепер православними грецько~ ukrainienne de Montreal" est риЬІіе. por 

ВЇрИ КУПЛеНИЙ В Чеха ДОЯЧеКа) На 1-Йі СТОріНЦі ПИСаНИ- Нrот«Іа. societe а responsabilite limitee .. 
ОКО reserves the righ't tб edit or reject апу 
submission. Unsolicited material is not re
turned. А 11 signed articles are the responsil1i
lity о/ the authors. The editors are not re

"sponsib/e for the contents о/ the advertise-

ну "Ока" для своїх Читачів передрукував, щоб вірую _ 3370 St. Zotique St. Е. 
чих віри Христової фальшиво поінформувати про Рід _ Montreal, QueЬec 
----------- (На стор. 1329) НІХ. 1С8 728-8931 ments. · 

ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ vo1.1, No. в <August 1979) 

-Ям є .історія слова "в і р а"?,-. nurnae Д. Масл,т, 
Брендоп, Маніrюба. ТНЕ 

INTERNATIONAL WHO'S WHO 
OFINTELLECTUALS 

Санскритське слово "віра" зна:
ч1пь "відвага", "натхнення", "по
двиг", "людина", "провідник", "ві

ра Індра" (відважний Індра), "ві-

ра Вішну" (відважний Вішна). У 
"Рик Ведах" слово "віра" значить 

"люди", "людство". У "Магабгара

тах" - "віра" значить "муж", "чо
ловік". Найвизначніші боги і си

ни у "Ведах" t.~ають ім'я Віра, що 
означає "героїчІfий ", "натхнен
ний", "володарський", "благород
ний", "досконалий", і• добродуш

ний". 
Ми сьогодні вживаємо слово 

"героїзм", у ведійському санскри
ті слово "віра1;ва" значить "геро

їзм", а "віраврата" - "відважне 
(вірне поводження", ;, ві рая" - "з 

відважністю", "з вірою". У "Рик 
Ведах" слово "віря" означає 

41

~10-
блесгь", 11 сила", ".му ж н. і с т ь", 
'ісправед.JІивість", "наснага", а "ві

р'якрита" - "криття, роблення :~ 

відвагою, з впевненістю". 
Староіранс ь ке (авестійське) 

слово "вар" з1шЧ111ь "вірити". Ми 
кажемо "віра", латнняшш - "ре· 
ліrіо", грек - "тріскія", ір.1ян
де;;ць - "ірсс", данець - "1·3~1-

дінст", литоnсць "ті ю1G~". Gu
гемеЦь ~ "Віра", [JO.lЯK - "рс~ІЇ

rія ". Мати Лель і Тато Орь вважа

ли, що вірити - :з11ач1п1, прuяu

ляп1 ві.::шагу, мужність, rюc1i.:iou-

ність, ба;1ьорісп" нат-

The Founder, Spiritual Teacher and President of the Society of Ukrai
nian Native Faith (RUNVira) іп the free world, Dr. Lev Sylenko was 
Ьorn іп the Ukraine, · but now has Canadian nationality. Founded in 
the United States in 1964 the society, which is philosophical and 
religious, ha$ 37 branches in the United States, Canada, Great Bri
tain, Australia and other countries.·lt works outside the USSR among 
Ukrainians for the restoration of а faith practisщ.lby them more than 
1000 years ago. lt was Dr. Sylenko's researches into this ancient faith 
that led to his interest in Sanskrit a·nd Vedic literature and to the fin
ding of the remnants of common links.:.._ritualistic and linguistic-Ьe
tween Vedic lndia and the Ukraine. А historian and indologist, he has 
sperit, several years compШng а Sanskrit-Ukrainian-English dlё
tionary, а work which will- Ье of great value to linguisticians and 
scholars of ancient history and culture. His published works are, 
··маhа Vrata," "Week-days of Our Epoch,'-' "The РеорІе of Our 
Time," 11Creation of а Ne~ Ego" and, his major work, a·trilogy entitl
ed "Maha Vira" in which he portrays the development of the history 
of ancient-cultures and civilisations, the history' of world religions, 
classical Sanskrit, and proclaims the monotheistic principles of 
RUNVira. While researching this work, Dr. Sylenko journeyed to 
Crete, Greece, Turkey, lraq and lndia. ln lndia, he attended the All ln
dia Sanskrit Poetic Symposium organised Ьу the Department ·of ~n
skrit of the University of Delhi and the Sahitya КаІа Parishad in 1975. 
Не was honoured Ьу ап invitation to address the learned gathering 
and his' name has been inscriЬed оп the Department's Roll of 
Honoured Visitors. Не has researched іп several countries of Central 
and South America and а resulting treatise is, 11The Conscience of 
Historical Knowledge." Since 1966 he has edited the monthly 
~hicago Ьase6t magazine, •Samobutnia Ukraina.' А PhD and the son 
of Terentiy and Olena Pivniak Sylenko of Olexandria, Ukraine, he 
founded RUNVira to foster and commend friendship, patriotism, the 
struggle against obstacles, the faithful discharge of duty, 
fearlessness, wisdom, love, concern for children, fШаІ devotion, 
forgiveness and national unity. Faith is seen as necessary for the 
sanctification of life, and self-perfecting as the expression of the in
dividual's prayer. Dr. Sylenko's achievements are also recorded іп 
··1nternational Who's Who in Community Service" ar;td а New York 
Herald Tribune article has Ьееп dedicated to·him. 
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У ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ 
- 27 вересн.я треба з~адати: Він народивс.я в с.Бо~олвлен
С'Ь1'е (річха Ра11fЬ,37 клм від Дніпра, 15 uм від м. Олех -
сандріs, тепер Кірово~радська обл.) У Німеччині nісл.я 
війни часr/&О .бував у:Гайдел'Ьберс'Ьхому університеті в зем
л.яха -проф.Чижевс'Ьхо~о,лхий в юні роки. при.ятелював з 
йо~о .бат'Ьхом Терентієм Силенхом. 

Він (Лев Терентійович Силенхо) з шхіл'Ьних рохів 
був чутливий до ~ор.я рідних людей.Щоб бyr1t1.1, щасливим , 
старавс.я ближчим не poбиf/flJ, хривди: а холи хо~ос'Ь .яхимс'Ь 

_слов~м роз~нівив, то переживав біл'Ьше, иіж той роз -
~н~вании. І старавс.яроз~нівано~орозвеселиf/fІJ, щоб на 
душі своїй маа радісm'Ь. . ' 

І варто з~адати тахий фахт: у Бремен~афені було в 
присут:ності ~олови ЗУ ДАК"у др. Рудха ан.ято з хораб
л.я 270 ухраїнців з Н аддніпр.яншини на осно ві за хону Мек
Керена. Він (Лев Силенхо) в обороні nохривджених рід -
них людей в Авrсб'УРзі в /нфантир-хазерне о~о.лосив аб
солютну семиденну ~олодівху,і написав "Відхрито~о Лис
ста до.Америханс'Ьхо~о народу", Я1'0~о в ухр. і ан~л. мо~ 
вах надрухувала "Свобода", (Ню Джерсі) та передрухува. 
ли різні америханс'Ьхі часописи. 

Л ер ед початхом цієї ~олодівхи Він не був добре 
відживлений. Вечером 7-io дня абс0Аюt11ної ~оАодівхи, 
він був з розпор.ядженн.s лікар.я амбул.sнсом відправ -
лений до шnіталю. Він отримав 76 лисt11ів від Лрияt11е
лів. Лис'Ьменник Т. Ос'Ьмачка написав, .що: "Силенхо -
у1'раїнс'Ь1шй Maia-мar1ia (анді". 

(На стор.1328). 

-- ну Українську Національну Ripy. (І тут прибулий на жИ· 
дівську квоту Зборовський став жертвою дезінформа
торів!). 

Славний наш Побратим Богдан Станопруд (Монт -
реаль,Квебек) сказав редактораІ\1 "Ока", що вони про -
пагують в Ка11аді релігійну дискримінанію,адже всім 
відомо, що в 1шуці Учителя Лева Силенка ( у "\1ara Ш
рі") виразно проповідується релігШ1ш толера~щія ,ніде 
й одним слово\1 1ю ображені великі Учителі Людства 
Крішна, Заратустра, Будда, Мойсей, Христос, Маrа\1ет. 

Б. Станопру д передав для Редакції "Ока" статтю 
про нашого Учителя _ взяту з "Інтернешенал Гу іс 
Гу" ,яку Читачі й прочитали в часописі "Око". 

Індуси, Буддисти, 'Жиди, ~суль\1а11и, Рунвісти (ук
раїнці Рідної Української Національної Віри визначеної 

\ в "МАГА ВІРІ" ). не стоять на колінах перед. зоб -
, раженням милого Юдей ця Ісуса Христа , та це не зна -
чить, що всі ці віруючі ( а їх на світі є більше,як хрис
тиян) f"І'про:паrують кровопролиття і вбивства". 
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Авrсбурr. Шпіталь. Лев Силенко (Орли~ора) • 
• Фото Трохима Удуда. 

Рунвісти мають чисті Душі і Серця, рунвісти не 
брали участи у спаленні правfщного чеха Івана Гуса. 
Рунвісти не творили "священних інквізицій" ,ніколи 
силою "вогню і меча " нікого на віру Силенкову не на
вертали.І осуджують будь-яке насилування у с11раві ви
знання тієї чи іншої віри. 

Т ,Шевченко вважає, що правдивий си11 повинен со
кирою обороняти Батьківщину від вторжників-\1оскалів, 
пише, що "треба добре вигострить сокиру", треба "вра
жою злою кров"ю волю окропити". Читачі, які прочита
ли в "Око" з11еважливr r~иса~шя 11а РУІШіру, сказа.1и : 
"Око, око, не дуже бачиш ти глибоко, заснуло в юдей
ському кивоті", 

Ми просимо Рунвістів пробачливо ставитися до 
часопису "Ока'' читати і передплачувати, \1ноговікова 
неволя наклала темну печать на почування і мислення 
людей України-Русі.,і треба не гнівом, не по\1стою, а 
взаєІ\1отерпінняІ\1 і взаємовибачливістю Українській 
Людині самовдосконалюватися і саМ>втверд~ватися, 



АААААААААААА А 

ВІТАННЯ 
Осв.11ченн.11 СвА•ні Дажбожої,Вхе особливо врочис -

ІІО .відбу.11ос11 15 Квіа11 (цfloio .роху), .~ли·бохо. схвилюва. 
ло .серц11 храациж Синів і Домх Ухраїни-Русі. CвAttCUНA 
Дажбожа ознаменовує ІІОржесfІtІо Рідно~о Пророха.-Ве
АU'4 н ЄЗаАЄХНОС8U У1'раЇНСfІ7'0'1,О .Дужа. 

З різних 1'раїн ВілfІно~о Сві11у прийtuли вітанн.11. І хо
че•fІсА з~адаа, -140 .прийtu.110 .два віrсанu й з У1'раїни, у 
.11аж siaдyєrtl'ЬcJІ, що совєmс'Ь1'іпроваrандиса на с11уден• 
С'Ь'ІUЖ хур саж ОІІСеїзму, маю11'Ь вихлади і про .РУН Віру, на 
A1'ux~ix іншим,і rca1'e ~овор.11•:"Віра ХрисІІОва є .видум
хою Христа, а не Бо ~а, і до1'азом ц'Ьо~о. є новопос11ала в 
Амеращі віра Силенхова111хий видумав РУНВіру, хни iy 
"Maia Віра", написавши. І віра Ма~аме11ава є справою ви
думхи Ма~амета. А хіба люди можуtfl'Ь видумху поважати?" 
Присуt1ній бабтист на цих хур сах відважно схаsав:" А хі
ба мархсизм не є видумхою Мархса, .чи .11,лх бабтисrt~,маю 
одну видумху зневажати_, а іншу- поважати?" 

Особливо .теплі вітання прийшли від Внухів Дажбо -
жих,ар~анізованих у Станиц.11х ОС/ДУ РУНВіри. На Освя
ченні Святині Дажбожої Рунtсато .Мирослав Ситних вро -
чисtЮ .прочитував всі Віmанн.я. 

Побратими В. Ліmuнс'Ьхий і Гординс'Ьхий прислали 
ВіtІUJННЯ від Станиці "Київ ",(.Сідней. , А всrtrралі.я). 
Вро слав Дяченхо. і Rроrюлх Во ~недар від Станиці ім. 

• 

Ів.Фран1'а, (Канберра, AвcrtipaлiA),Pyuatco В.М. Пе~ений
від Станиці ім.С. Наливай1'а,(Брізбан, .Авс11раАі.1) • . 

Божедар Гайовий - від С11аниці "Нова Рус1' ",Міннеа
поліс, Мінн.,Р.ун'ІІШІІО .Кий Тимоtuенхо, Б. :Хабленхо. Д. 
Серд101',С. ПомuлАй1'о, Б.Дубо~раu, .С. ·Грушенхо, Ао Ко~ 
ломиєц'Ь, КJ. 1Jрw111ин, .Тарас Селіrор-від Сrсаниці ім. п.ка
Л1'Ниtuе8С'Ь1'0'1,О,(Ланмtuир, AнiлiJJ), Проф. ВоАодар Маць-
1'ів-від Сuниці "ЗоАоfІі Вором",(ЕдмонІІО", А.1111•а).Ве -
дане Кулевич-від С11аниці "С1Ш•ЇА",( Лос Анжелос,Калі
форніА). Та від ішииж Смниц11. 

ОсобисІІО. с1'лали ВіrсаннА Pyн8fJtlO М. Лозовий, від 

С.аниці ім. Т. Шевченха,(Ню Йор1',Н .й.), PynatІO .Б.Сви
риденхо від С.ани14і ,,Киє~рад',1 (Канне1'а1'а•), PyuQ80 . 
Jt. Лисенхо .від Станиці ім. Свв.ослава~Завойовни1'а,(Чи-
ха~о, /лл), Бо ~дан Борис від Станиці "Со 1нце~рад", 

(Мон'ІІ'{Jеал'Ь, Квебех). 

Пocecrtrpa Людмила Фен'Ь1'О - від Жіночої Радt1, 1 було 
ба~аtІЮ особис111.tж вітан'Ь, серед лхиж особливо .натхненні 
від Св.ятослава Гомули і Ді.яни.Мирослава Шхварченха і 
Докії, .Святослава l{,oiyma, Данила Лимар.я і Калини. 

У сі Вітання маюrt~'Ь іс'ІІІОричну вартісm'Ь. Вони, .як до~ 
кумент, свідчаtІtЬ, що прижодит'Ь епоха Духово ~q"Відрод
ження Ухраїнс'Ьхої Людини. НавіftІ'Ь rtii Українці, .які є ха
rt~алихами '4U православними ~рец'Ьхої віри, починаЮtІІ'Ь 

відчувати, що .для них Святиня Дажбожа є .ріднішою,ніж 
сввтощі ip ец'Ьхі, жuдівс'Ькі, .чи рим с'Ькі. 

ВІТАННЯ мають непроминальну вартіСть, і 
частина з них буде поміщена в наступних Числах 
"Самобутньої України". 

Дажбоже мій, багатий ·той, 
хто скупістю не збіднює себе; ща
сливий той, хто ближчому дарує 
щастя; славний той, хто сам се

бе своєю працею достойною про
славляє; достойний тоіі, хто мучи

ться за правду і співчуття ні від 

кого не приймає; правдивий той, 
хто праведну людину просдавляє; 

Славному нашому Побратимові Боrданові П •. ~ 
Косту~ові 12 Серпня ї.Іьоrо року сповнилося 83 
роки. Иоrо життєві Споrоди були поміщені на 
сторінках "Самобутньої України" .Він,як син rа
лицької землі, Мtе думання Українця-соборр -
ника, для Ньоrо Наддніпрянщина така ж Ндна і 
д>роrа, ~к і rаличина, Полтавщина, всі Землі 
Великої України-Русі Вільної і Соборної. 

красивий той, хто красиву душу t/ ІІВіІІ має; відважний то.й, кого саміт-

~, 
ність не лякає; му·дрий той, хто 

Ми u.рроку на Оріяні вшановуємо День Народ
ження славноrо Жертводавця Богдана Петра Ко
стура. Він вже десять років тому визнавши 
Рідну Українську Національну ~іру'· прояив сті.й
кість, ·світле мислення, щиру в1ддаюсть Матер1-
Україні. 

Від імени Світової Родини Українців Рідної 
Української Національної Віри Редакція "Са -
мобутньої України" бажає Вам Мноrая, Мно-
rая літ, наш Достойний Побратиме ! 
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вміє мудрих шанувати; учений 
той, хто сам уміє науку здобува
ти; талановитий той, хто вміє свій 

~ , талант народу рідному т~анови-
е то дарувати, б.Лаrослови науку ві-

~-=;" моєї, Дажбоже мій! 
•~1=-...,../ 
"ПАМ"НТАЙТЕ:RКUІ,О ВАШІ ДІТИ НЕ ВМІТИ~УТЬ 
го в ори ти І .чи т А ти й пи с А ти п о -Укр А ІН сь -
КОМУ, ВОНИ СИЛОЮ ОБСТАВИН ПЕРЕСТАНУТЬ 
Б УТ И УКР АЇН ЦЯ МИ ", р У Н ТА ТО М. Л О ЗО ВИ И. 



ЛЕВ СИЛЕНКО 

ИАf А ВІРА 
У Неділю,21 Жовтня (І 0.979 рік Дажбожий) в ІІ ~ го

дині відбудеться врочисте Свято Внесення "Мага Віри" 
у Святиню Дажбожу:(21 Манн стріт, Гемільтон,Онт ., Ка. 
шда). (І це Свято ввійде в шш Календар). 

"Мага Віра"-доогими віками Жданна Священна Кни
га Українців Рідної Української Національної Віри в 

Єдиного і Всюдисущого Господа Дажбога,Священна Кни
га, на творення Якої не мали жодного духовного і адмі
ністративного впливу діячі Греко-Ортодоксії, Католициз· 
му Польщі Московитїі та інших Чужих сил. Книга ця с 
м~утнім с~мобутнім утверД)кенням Незалежности Укра
їнського Духа. 

"Мага Віра"- це Віра Учителя Лева Силенка mт -

.llll_ жовтня 
хненна Дажбоrом .Святим Духом України-Русі. І ми,рун

вісти, звемо її РУНВірою. І ми добре розуміємо, що ко

ли б не прийшов Пророк Силе нко, то с-Ьогодні не було б 

монотеїстичної РУ НВіри. 

Так,як 6'~з Заратустри не було б заратустриянства, 

без Конфуція не було б Конфуціянства, без Будди не бу

ло б будд~ств~ 1без Христа не було б християнства, без 
Магамета не було б магаметанства, без Лютера не бу -
ло б лютеранства, так без Силенка не було б силенки -
янства висловленого в "Мага Вірі". 

"Мага Віра"- mстольна Книга синів і дочок Ук -
раїни-Русі, які мають Шлях Життя незалежний від )код -

nодаваа деmал'Ьні Повідомленн.я про "Maia Віру" і Її 
виданнл. Ознаменуємо. Прізвища Жертводавців1111'і сво~ 
їми щиро,бла~ородними Дарами nомо~ли "Maia В~рі" 
вийfІІІ.l у Світ. 

Тут nовідомл.яемо .тід'Ь1'U мротко: видано .3000 nри
мірнu1'ів.У сі nримірни1'u оnравлені,маюm'Ь золоті відтuс

ки, товщина Кни~и З інчі, довжина-10 інчів, ширина-

7, .сторінок біл'Ьше,лк .1400 • 
Варто з~адатu ma1'e порівн.янн.я: Укр. Народний Со

юз видав "І01'рейн:а Кансайс Інсайк.11опедія,,,. (Том 2), 
.яка трохи розміром менша,.я1' ,,Maia ТJі,ра~ і продает'Ь -
сл по 65 дол. за npu мірни1', щоб принаймні УНСоюз мі~ 
nо'Крит:и хошти видання. ''Maia Віра', продаватимет'Ьсл 
по 47 дол. за nримірних, .і в цю суму вход.яm'Ь оплата за 
поштову пересилху, .за ашуранс, за спеціял'Ьно ви~отов

лене упахуваннл. 

(Яхщо мати на увазі, що. хни ~ар ні берут'Ь собі ЗО -ть 
відсотхів з хожної проданої хни ~и, і лхщо ма'flШ на увазі, 
що 11иданнл Кни ~и wштуЄ білл 55 rтJ,СЛЧ доллрів_, і .яхщо 
мати на увазі, що Кни~а потребує місц.я дл.я перехову • 
ванн.я (адже ва~а нахладу ''Maia Віри" має біл'Ьше, .ях 
12 тонн),то всі ми розуміємо, .чому таw ціна Кни~и. 
Яхщо звичайна 1'ни~а,лха має дес'Ь 200· сторінох,про -
даєm'Ьсл тепер по 7 дол., то "Maia Віра" має в собі 7 
тахих хни i • 

Основні приходи з продажу "Maia Віри" передава
тимут'Ьс.Я на будову Св.ятині Матері Ухраїни на Орілні. 

Усіх просимо замовллти вже тепер "Maia Віру", приси
лаючи точну (виразну) адресу і моні-ордеТJ чи чех 

:ви~отовл.яючи на ім',л "Maha V1ra 11 • 

них чужих шляхів,створених і контрольованих чужими 
релігіями народЖенИми -в Европі чи Азії.· І листа адресуйте на ''Маhа Vira11

1 

У слідуючих Числах "Самобутньої Ухраїни,, будемо Р.0. ВОХ 1174 - WINNIPEG, MAN. CANADA АЗС 2У4 
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Що таке РУНВіра (Рідна Українська Національ -
на Віра) проявлена в Науці Уt11Тf'-ЛЯ Лева Си.11енка? 
Які в ріцновірів обряди? Яке в них розу\1іННЯ Єди
ного Бога? 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. ідnовіді, отримавши від нас та
кі книжки: 

І.Мудрість Української Правди. -- вичерпано 
2.6'о повинен Знати Українець? вичерпано 
3."Mara Врата " (Лев Силенко). 
4.Закони ПравиJІьноrо Життя. -- вичерпано 
5. Перевтілення. 
6.Створення Нового "Я" (Лев Силенко). 
7 .Діти і Роди чі. 
8. Світ і Йоrо Тhїни. 
9.1Совість Історичної Науки. -- вичерпано 
10. Чужі і Рідні Імена. Де ти ,наша знать? 
ІІ.,Дія'1анти з ХраІ\1У Світової Історії, ( Заратуст. 
ра,Бо~ і БібліА. Будда,Бо~ і Єван~елії. 

12. Так rоворить у ~ит.гл ь Лt'В СИ.11«"1111<0 {!Іро БібJІію). 
ІЗ.•~('отворсн11я Оит~(Книrа Іва~1а Фpattl\~ 
14. Закони Життя - Рідтt Віра. 
·~·w·1e.~" З ЛИСТІВ ДО ВИДАВІІІІЦТВ.4: 

"Прошу прислати 14 хнижок, назви 11хих перечислені 
в "Самобутній Ук_раіні", Знаю, 1цо папір, фарба, друк, 

праця, асекуроеана поштова пересилка тепер доро~о 

коштуюrІt'Ь.Отож, прошу прийияти мій внесох 20 доля-
р ів) на Розбудову Ваш о io Видавництва .Жду посилки з 

кни~ами:' (3 листів) 
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"Samobutnia U kraina ". 
RUNVIRA 

А Ukrainian Monthly Magazine. 

FOUNDED /966 

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

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

Society of thв Ukrainian Nativв Faith 

LEV SYLENKO, 

Founder and Spiritual Lваdвг 

0 
Читач nише: 

"Посилаю пожертву (п "Ать дол Арів), цілий ріх шліm'Ь ме
ні Ваш цінний Часопис. Читаю сам і даю читати сусіда.,,,;· 

Іfасопис посилаєVІо кожно1'1у, хто повідоІ\1ляє, що хо
че бути нашим· 1Іитачем, і щиро дякуємо за пожертви. 

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

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

Адреси наших представництв : 

Во• 57, Р.О. Slelion "Е"', 
Montreal. ОuеЬес. Cenada. Н2Т 3А5 

Р.О. Во• 651, Edmonton, 
Alta., T5J 2К8, Canedв. 

Р.О. Во• 48585. Barringlon Stn, 
LОІ Angel•. СА .. 80048. USA 

Р.О Во• 4365. SІ. Е. 
ОІІаwа. Onl .. K1S 5В4. Canada 

Во• 745. РО Fonlh•ll. Ont. 
LOS 1 ЕО. Canada 

40 H1ghl1eld Rd . Bolton. Lancs 

BL 1 - &El. Great Br1tain 

Р.О. Воа 383. Stn "В", 

Toror:ito. Ont. М57 2W2. Саnас:Іа 

Runvira. 116 SІ. Merks РІ .. 
New YOfk. N.Y., 10009. USA. 

124 W. Granвda SІ., Phooni•. 
Arizona. 85003. USA 

1234 N. Kedz1e Ave .. 
Chicago. ІІІ. 60651, USA 

1811-10 Ave. S., Mlnneapolla, 
Mlnn., 55404, USA. 

15338 Lamb St. Fort Lupton. 
Colorado. 80621, USA. 

Р.О. Воа 111, Manuka. А.С.Т., 
KanЬ.rra. 2603, Au1tralia. 

РО Во• 141, Sunnybank. 
Br1sbone. OLD .. Austrel1a, 4109 

Дороr--і 1Іита чі! . 
llpor.И\'10 ІІОВЇДОІ\1ЛЯТИ нас, коли т~ чи llUU~ 'ІtС

ло "Самобутньоі Укра'іни" Ва:\-1ІЮІUТсt11~ ,11оручи
.н1, шоб \11 \ЮІ'JІИ Ва\1 Пр&1С.11'1ТИ ІІОАТОрно, дяку -

ватимемо за r.11ів1rрацю! 
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	20025_2R
	20026_1L
	20026_2R
	20027_1L
	20027_2R
	20028_1L
	20028_2R
	20029_1L
	20029_2R
	20030_1L
	20030_2R
	20031_1L

