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ЧИ ЗНАЄТЕ ви, що: 
І. Православієм rрецької Віри в Україні-Русі 
плекався тип людини рабської ,яка охоче вмера
ла за православія, не дбаючи про державне жи
ття своєї Батьківщини, 
2. У архиєреїв були ключі від Раю і Пекла. 

З. За які церковні провини єреї карали і прок -
линали рабів православія грецької віри- витяги 
з старого Церковного Кодексу. 
4. Як творився культ ідола (хреста):євангелисти 

у церквах хреста не мають, вважаючи, що пок

лонятися образові(творінню) єрейському "Єван
гелія" не вчить християн. 

5. Коли і як в степах України появилися перші 
Косацькі вершники? І чому вони були у шарава
рах? 
6. Московія,як вірна вислужниця Орди, почне ба-
гатіти і міцніти. Єреї православія у церквах 
моляться за військо хана Батия, і вчать правос
лавних любити рідну церкву ". 

Продовження. Початок у Числах 115-І51. 

. 165. НА НАДДНІПРЯНСЬКІЙ 
УКРАІНІ (РУСІ) КНЯЗІ І БОЯРИ 
(іх було декілька сотень перед 
приходом Батия) стали поміщика-

. ЮІ. Вони підлеглі татарам і єпи· 

скопам. Єпископи тепер живуть, 

JІК феодали: вони власники родю. 
чих земель, рік, лісів, великих 

стад. На їхніх маєтках працюють 

раби православія грецької церкви. 
Раби звуться ''церковними людь
ми". Поміщики· доrоджають єnи-

rоджають, бо бояться: у ханських· ських наказів. 
nаказах (ярликах) зазначено, що 
карається смертю той, хто прояв- 166. ВОНИ (ЄПИСКОПИ І ПО. 
nяє ворожість до православія rpe.; ПИ), ПІДТРИ МАН І ТАТАРО
цької церкви. Єреі, маючи розкіш- МОНГОЛЬСЬКОЮ ВЛАДОЮ, фо~ 
ме життя і побожних рабів церков- мують в Україні (Ру~і) тип людини 
ьих, біля кивотів славлйть владу їм вигідний. Тип, який сам себе 
ханську. Якщо дивитися з погляду поневолює· побожною. рабськістю, 

церк~в~ої п~рем~ги, то тепер в ніколи про це не думаючи. Вони 
Vкра1н1 (Рус1) тр1юмфу~ християн- навчили українціа все хрестити -
ство: у руках єпискошв зосеред- І і українці (н~ думаючи) все хре-
жена велика йлада. Єпископи су- стять хл'б · · . : 1 , подушку в1кна двер1 
nять 1 кяnяють побожних право- . . ' ' ' · ·.. .. рот (шд час поз1хання) дитину 

скопам, архимандрптам і попам, славних. Н1хто тако~ сили не має ' ' 
· б . . ' яку кладуть спати. 

яю користуються осо ливими при- як вони: у них ключ~ вщ раю, пек" 

вілеями отриманими від хана. До- ла, земних розкошів і монrоль-. Не зважаючи на єрейські тор-
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тури, ще в mодей Украіни (Русі) 
залишилися ознаки самовизначен· 

ня - ще є обожнення Рідних Пре
дків. Вони печуть хліб (калач) 
присвячений Родові, з кореня Яко
rо походять. І :Відзначають свято 
Родової Віч11осm, Цілісно с т и~ 
Щоб піп не кляв іх, вони хрестять 

калач (і всю трапезу) перед врочи

стим споживанням. 

У церквах попи і єпископи про

rолоснли наказ: "Той, хто хрес
тить трапезу присвячену не цер

кві, не Христові, а роnові своєму 
(Предкам своїм), хай буде прокля
тий. Анатема йому!" Читаючи цей 
закон - закон християнської Ук
раіни (Русі), бачу, що дім неволі, 
який рабами названий рідною 
церквою, викоріюовав почуття ук
раїнськоі окр~іпmостн, nочутт.1 
єднання з Прародителями своїми. 
І творив людей православноrо 

рабства такях" які живуtь, не зна
ючи ні 11аціональвоrо імени своrо, 
ні nохоцЖення своrо. 

167. ТЕ, ЩО ВІЦЬНО УТВЕР
ДЖУВАЛОСЯ ТИСЯЧОЛІТТЯМИ 
і ввійшло, як кажуть "у кров і 
моть п, і стало інстинктом само
бутности, високоморальний народ 
береже, як святість, як душу й об
.пиччя свого "я". Ідуть ді-rи від 
хати до хати: ідуть посипал:wшки. 
Зайшовши у хату, співають. "Уро
ди,. Боже, ЖИ1'О, пшеницю, жито, 

. ,,, 
пшеницю, всяку паumицю " 

У церковній історії християн

ської України (Русі) написано: 

тойs хто весною несе rmсанки і 
їство на моmлн предків своіх, по
rанські, язичеські ідолопочитання 
здійсюоючи". 

168. "ВИ БУЛИ ВАРВАРАМИ, 
НЕЧИСШВЦЯМИ, жили у тьмі 
розпусти і беззаконі.1. І прийшли 
rрекн преподобні, і rречеською ві
рою "nросі.яша житіє Русі". Щоб 
ті, принесені rреІ(ами мудрощі, 

скарби освіти і моралі були зро
зумілішими, іх точно перекладаю 
з церковної (старо-болгарськQЇ мо
ви) на українську мову. І _тут по-
,цаю: 

•у тоrо, хто три рази одружу
вався, не можна проскури брати, 

а хто бере, той грішить, і має при
йти і попросити відпущення rрі
хів ". "Перед хрещенням дитини, 
мати не повинна істи вісім днів ні 

к•.ка, ні .масла. І ніхто не повинен 
істи разом з тією жінкою, яка на
родила дитину, вона нечиста. А 

коли вона -нечиста, то ій немож
но пехти проскуру, цілувати єван. 
гелію, ікону 'ІН хреста". 

"А хто нехотя упустить на дО: 
nівку кусник проскури чи вино 
проллє, то 12 поклонів повинен 
зробити ранком і 12 вечером. А 
хто в церкві з сусідом говорить, 

тому кара - 100 поклонів"." А хто 
неприхильно говорить про Єванге

лії, тому анатема!" "А хто двома 
пальцями не хреститься, хай буде 
проклятий". "А хто не хреститься 
хреста-образно, хай буде nрокля" 
тий! • "А хо цілує місяць, або спі· 
.вав про місяць, хай буде прокля
тнйІ" 

"Хай буде проклятий той, хто ко
лядує, співає "уроди Боже" жнrо~ 
пшеницю": такий грішник пови
нен три роки жити на воді й хлі
бі, гріхи тяжкі покутувати. Бо ко- 169. ''ХТО ПІД ЧАС ПРИЧА
лядування походить від скотини, ЩАННЯ, ВИНО З РОТА НА ДО
а не від людини". ЛІВКУ ПУСТИТЬ, 40 днів посту 

Прийшла весна "весела, щед- на хлібі й воді". "А коли право
ра, мила". Ідуть бабусі з внучка- славний у сні блудить, то має по
ми, несуть квіти, писанки, вар. Бі- па покликати, щоб простив гріхи". 
ля могили сідає родина: коли во.- "Х'І'о з жінкою мае стаrете жнпя 
на говорить про родинні коріння, У п'ятницю, суботу чи ~еділю, в 
ій потрібна незалежність від всіх того народиться розбійник, або 
посторонніх людей. Бабусі опові- розпусник, і такі родителі повинні
дають внучкам про добрі діла Пра- два ро~ щодня бити п? сто 1~ 
родителів. "І хай буде проклятий поклонІв перед святими Іконами . 
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"А хто у піст смієrься, rрає на 
сопілці, трму 300 поклонів відби
ти перед святими іконами". "А хто .... 
має вдома свою каплицю, то в нш 

не має права дитину хрестити, по--

11ИНен нести до собору". "А тоіt, 

кому ·ronoвy ·стрнжvn11,sо~, у, 

стан монаха~ повинен співати "па
~уй мене Господи". 

Rадуйqа і веселися християн

сtька У країна (Русь) і християн
ськими законами церкви rрецької 
просвітися - але ж mодині Боr 
дав розум?! І розум світлий і чес
ний, читаючи rолошені у церквах 
(і тут мною перечислені) закони 
і кари, бачить, що вони втілюють 
у собі варварські шаманські риту
али, дарма що названі вони про
світительськими. У них тьма про
клять. У них марення шамансько

rо безглуздя. У них варварське ві
зантійське ставлення.. до жінки, 
яка стала матір'ю. У них тьма не-
уцтва, в .яку впала Україна (Русь) 
названа христи.янс~.коюt 

170. 1261 РІК. МУСУЛЬМА
НИН-ХАН БЕРКЕ МАЄ В САРАІ 
ЄПИСКОПА МИТРОФАПА. Єпис" 
коп приймає попівські скарrи на 
тих українських поміщиків, які 
байдуже ставляться до законів rо
лошених у церкві православній. І 
відважуються пасти скот на толо~ 

ках церковних. І рибу ловити у 
озері чи в річці, що належать єпи

скопові. 

Хан Берке бачачи, що в Укра
іні (Русі) найвірнішими оборонця
ми його влади є служителі право
славні, оголошує, що "не буде по
щади тому, хто неприхильно ста

виться до попа". Він звільняє від 
будь-яких данин "архимандритів, 
ігуменів, попів, діяконів, монахів, 

крилошан і всю священну поич

ту". ("П.С.Р. Л.", том 10,·стор. 142). 
З Московитії прибvли до хана 

Берке на поклін Кирило (Киів

еький митрополит) і князь Олек· 

oaunm. ІJ~цський. Хан Ім сказав, 
що будує новий Сарай. Митропо
лит Кирило знав, що rрад, д~ 



житиме хан (цар). буд~ ЗJІ3~т~ ro~ та виrл.яд у нього величний, стадом mодей, Які не знають звіЦ;. 
ся Царицин. Царицин на Волзі ~1 миловидний він" pocmd. rострозо- ки вони, хто вони і чиї вони? На 
нова столиця Татаро-Монrольськрі~ рий. Розболівся він" пируDІИ, і пО- ІПІТаhн.я "хто ти?•, українець від
орди. ! мер 13 листопада. Був привезений повідає "православний~, "з якого 

з Орди до Володимира на Клязь- m роду?" "З роду Адама і Єви". 
171. КИІВ. КУПЦІ ПРИБУЛІ мі; похований у церкві Богороди- "Хто твій прародитель?". "Яфет". 

З ВАРЯГІІ ОПОВІДАЮТЬ, що ли- ці. Яого сини Василій, Димитрій, "Чий m?" "Татарський". "Яка в 
товський князь Мендовт вдруrе Андрій і Данило, дякуючи батько- тебе церква?" "Грецька православ
відрікся від християнства: не хо-. ві, мають Велике довір'я в Орді. на". "Якою мовою говорШІІ?" "Хо-
ч_е, щоб була Лцтва християн'\. 173. 1264 РІК. ВІДВАЖНИЙ, лопською, у церкві є мова боже
ською. Він знає, що в Україні (Ру- МУДРИЙ І ВЛАДНИЙ ЦАР ДА- ственна, чужа, ~е з моїм холоr; 
сі) церква православна не служить НИЛО Г АЛИЦЬКИЯ ПОМЕР. По- ським умом свят~ писання читати . 
народові, а його rнобителям (мои- "Кому ти служиш?" "Татарам і 

хований у Холмі в церкві У спення голам) Він каже що має pinJnt попові". "Є у вас князь, цар рід-. ' --·:r Богоматері. Помер •. бачачи "ката-
батьківську віру. Не буде міняти ний?" "Немає, піп каже, що вся-
совісти своєї. строфу своіх плянів": Орда, знаю- ка влада Богом дана. Яка тоді різ

чи, що він підтримує не патріяр- ниця _ чужий чи рідний цар". 
ха, а папу, "розвалила оборонні З Києва до Ярослава (біля Ко

строми) прибув красномовний мо
нах Зосим. І рече, що бачить у ві
рІ мусульманській відсутність цер
ковного ідолопоклонства. 

мури Львова, Володимира, Луць- У хатах найдобірніша в світі 
ка". Папи обіцяної допомоги йому їжа - паляниці, молоко, сир, мас
не дали. Підтримки від. попів пра- ло, солодковода риба, мед, горіхи, 
вославія він немав. Історик юніят- rрибн, овочі, сите м'ясиво. На сті
ської церкви, написав, що "Дани- нах - образи сІSятих греків і юде
ло помер юні.t1том". Є важливіше їв. На вулиці пісня: "Ой, наступи
те, що він помер. царем Украіни JІИ та чорнії хмари. Дівчатоньки, 
(Русі), який боровсJІ ·за Ії велич і •к маківки, беруть вас татари". 
Славу, і був зраджений Візантією 175. ПІП ФЕОДОСІЯ ДАЄ ХРЕ-
і Римом. СТИКИ дівчатам,· благословляє, 
. Він висrуп8в проти •татарської •Богові боже, кесареві· - кесаро
Зверх ности•. •пщ татарською ве•. Дівчата у вінках, сумні, як на 
зверхністю rромади виступають зо- похоронах: від сліз очі попідпуха-

• JПІ. Тужать матері. Діди старі, як 
~ ~ІДНО й автонQмно, немає світ, сто.t1ть· мовчки, з їхніх очей 

172. У СЕЛШЦІ УС'fЮЗІ (на ан~ слщу татарсьКІQt залог, настав- котяться Сльози· батьки не знаЮть 
Московитії) татарин Буга (збирач ннкі~аскаків, або чогось такоrо, де себе подіти. ' ' 
данинй) знатних дівІЩЬ лЮбив, Обов язок даваm данину ("орати "Та хто ж тоб1 весілля справ-

(У 12.61 році монахи спіймали 
монаха Зосима і ножем закололи: 
тіло виІ_(ІШули собакам. Літопи
сець написав, що "Зосим отверж~ 
ся Христа і бисть бесерменін, 
вступі в прелесть лжаrо пророка 
Махмета •. Монахи убили Зосима, 
бо він безвладний бусурмен, а • 
хана Берке монахи· у церквах мо

пяться, оо він владний бусурмен). 

ІПUе • " • ' 
уживаючи силу. Коли він силою ІПІЦІО 1 просо ' як каже л~то- лятиме, та хто ж тобі придане да· 
ВЗJІв бояриню Марію, устіозани хо- пн.сець) м~б~ не був дуже о6' ватиме? Та хто ж буде дружками, 
тіли його покарати. Прийшов пі:rі. т.яжл~и~ ' Земл~ . розсипаєrься хто ж буде гільце вити? Де ж ти 
Татарин Буга вигукнув:·· "Хре- н,а др~~н~. rородсью _rро~ади, не будеш .жиm? З яких країв тебе 
щусь! Хрещусь!" І злоЧини були 3 є~ан~ МІЖ с~бою тривкІШою ор- виглядати? Та коли ж ти повер
йому проб~чепJ. ганІЗаЦJ.єю (сю~ьки м?жна судити нешся до рідної хати?" (Так роди-

"Літопнс Архаше.льський". пи- 3 ~купих оповщ~нь л~тоmtси}, ~к- лася українська народна пісня). 
ше. що знатний татарин Буга став кр~м ~ільнос~ 1 с~лщарности ІН- Піп Феодосій підкликає дівча
"рускім православним". І було йо- терес~в ~евно~ хвил~. 3 дуже ела- ток, щоб вони цілуваnи хреста. І 
му дане ім' я Іван" І він поставив 1 бою поштичною властию, - ~ пов- rоворить високі слова про святе 
церкву Іоана Предтечі~ селище, де ною ~еревагою самоупра~но~ гр<; православіє. Хреста до неба підні
ця церква стоїть, зветься Соколє- мади ' (М. Грушевський, 1· У.-Р. ' має, молиться натхненно: "Радуй-

Том 3, стор. 159). б · п · u Бо · й rорою. ся, ра 1 слуга реч1стои . ж1є 

1263 рік. У хана Берке пирує 174. ПРАВОСЛАВІЄ ГРЕЦЬКОІ Матері, ібо она возлюбіла тєбя. 
князь Олександер Нєвський два j ЦЕРКВИ заволоділо душею і ро- Радуйтесь просвєщонниє право
місяці. Щоб ~ові ще ліпше при- і зумом людей України (Русі). Во- славієм!" У попа одяг пишний і 
подобатися, він Час від часу ВЖИ· j ни утратили почуття національної слово пишне. Він, як півбог. 
ває татарські слова. І оповідає йо- j окремішности, гордости. У них ві- Татаро-монгольська орда не за
му про своїх чотирьох синів. Нєв-1 дібране їхн~ минуле. Ум забороне- довольнялася ІШІеницею, просом, 
ський має вдачу раба жорстоко- t но мати своє сvчасне. Вони стали скотом. Вона торгувала людьми. 
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~а' рабських ринках r енуі високо 
ц1нуються русокосі українські дів- Діда-Дуба коренастого, благослов-
Чата привезені татарами. Ух купу- ляє молодят, щоб любилися і пло
k>ть араби для rаремів. "Татари д~лися. Він каже: "Ми єси внуки 
?рали в орду щодесятого хлопця д_ажбожі, походимо з доброго ко-
1 щодесяту дівчину, а хто не міг ршня, У нас будуть гарні діти -
nані платити, того або вбивали, праведне насіння". І коли появля
або брали в орду~, (Г. Лужниць- лися діти, тоді юні матері з мужа
.kИЙ, ctop. 112). ми своїми і з дітьми ішли у степи 

176. КОЛИ СТЕПОВОЮ ДОРО- - просилися на працю до поміщи
ГОЮ НА ВОЗАХ ВЕЗЛИ ДІВЧАТ ка. Або ішли до Києва ставили 
Д:О МІСТА, де їх звозять· перед півземлянки і риболовил'и, чимба
вщправленням в Орду, несподів.а- рювали, ковалювцли: помагали чу
но налетіли вершники. Побили Ц~ жоземним купцям ;з човнів вино
па і старосту. І забрали дівчат 3 сити ,крам, на Поділ возити. 
собою. І зникли у степах _ вер- Попи і старости доносили та
шників не можна догнати і втек- тарському баскакові, що "raзari"' 
ти від них неможна. Вони зникли ~о забрали дівчат, були одягне
у безмежному степовому буйно- н~, як турки: У сині, червоні, зеле
віллі. Вони вибранці степу. Степ НІ шаравари, підперезані широки
виколихує в них відвагу і вчить їх ми .~овковими по~сами. І татари 
бути вільними. І степ обороняє ··І·х· уст_1инили, що в степах діють и ra-

. · заn" 
коли треба, вони тонуть по rриви · . . 
кінські v. хвилястих високих шов- . У ~єв1 купцІ rоворили, що не
кових травах. ВІДОМІ люди біля Дніпра, там де 

Пороm о ·· · Вершники привезли. . , точили ІХ І взяли у них 
дІвчат У данину· тканини · · таємниче лісове царство. І тут дів- · . , n~ощ1, золот1 

чата °'nnть - rрає . І вироби, І nобажали ІМ доброї до-
. • " 1 '"'"" • " " соmл~а. лу- pom. 

~в рtдна шеня: Он, засв1чу я еві· 
'W'Тапошлю до Бога. Та, щоб мо- 178. М. ФАСМЕР ("Етимолоrіч-
му шrленькому щаслива дорога! ний словник русского язика", Мос
Ой, засвіти дівчинонько восковую ква, 1967 рік), т. 2, стор. 158) по
свічку, нехай же я перебреду цю яснює, що "древнє руське слово 
биструю річку"! - "козак" значить ·~батрак", і такі 

"То ви не rазаrи-розбійники та- пояснення слова "козак" дають А. 
тари?" - зраділи дівчата. "Ми ко- r. Преображенський, В. Даль. Ум 
саки-запорожці. Бачиш, у нас ко- не було відомо, ЩО татарське сло-

у · б" :во "r " си. rазаr1в чу 1в немає. І душі . азаr вимовлене, як "казак" 
такої немає". Косаки подарили нІчого спільного не має з словом 

. . " свплооким степовим богиням шо- косак · 
вкові вбрання злотом ткані, горі- Монгольське слово '' алдар ", що 
хів їм дали, поставQли біля їх дзба- значить "слава" фонетично подіб
ночки з пахощами арабськими, да- не до грецького "алтар" (жертов
ли їм золоті сережки, перстені, ник")' і така є подібність між сло
стрічки сині, золотисті, білі, чер- вом "raзar" (казак) і "косак". є 
воні, зелені. московський князь Василь Тем· 

177. І ДІВЧАТА В ЛІСІ ДОБІ- ний. І М. Фасмер може доводити, 
ДАЛИСЯ, що їх тут ні татари, ні що князь був •темний", або •елі· 
старости, ні попи не знайдуть. І пий", і тому так був названий. 

Монгольське слово •тюмен" зна-
вони матерям вісточку пошлють, чи " " б що: "живі й здорові, не плач ма- ть десять тисяч : аскак, який 
мо, не журися. З нами косачень- мав таке військо звався "тюмен". 
ки, як рідні серденьки". Князь Василій мав обов' язки бас-

~ака. йому було дорvчено десяти-

ВQлхв Богомир у тихому лісо- т~ячне вmсЬко.-У-брДr І(аз3ЛИв; 
вому царстві біля мноrовікового силій Тюмен, у Московитії - Ва-
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силій Темний. -Не ~тьомний", а;__ 
"темний". 

У нас був перед хрещеШІ.ЯМ 
У країни (Русі) обряц переходу 
юнака у стан косака (лицаря). 
Обряд (і npo ·це я вже говорив) 
здійснювавс~ постриженням, і був 
він деякий Час і після хрещення. 

"Князь Михаїл, бажаючи підбадьо
рити новгородців, ... приїзджав до 
них на декілька днів, здійснив об
ряд врочистого постриження. над 

юним Ростиславом і повернувся 
до Чернігова", (Карамзін, Том 3, 
стор. 164). 

179. 1267 РІК. ПЕРШІ ЗАП~ 
РОЖСЬКІ КОСАКИ НАТХНЕННІ 
ВОЛХВАМИ, не вважали себе хри
стиянами. Вони дивилися на по

mв, .як на татарських донощиків. 
Вони, складаючи присяrи, казали 

"Святій землі кланяюся, а не по

пові". Пorm знаючи, що косаки 
мають чуби, як у царя Святослава 

Завойовника, звали іх поганцями . 
І рекли у церквmt: "Прикладання 
Проклятої бритви до бороди -
вчинок чужий християнськ о м у 

звичаєві, ненависний Ісусові Хри
стові". Щоб шіекати звичай "люб· 

nений lcyc0.1tJ Христом", попи "°' 
сили бороди" КQCU~ nеііси~ 
. · Кирило (КиУіКький W:іtрополит 
І всея Русі) прииіS; дари ~нові 
Менrу Тамірові. І запевнив його 

щ~ рабів рідної церкви іІравослав~ 
~01 триматиме в побожній покорі, 
1 молитиметься за здоров' я хана 
його жінок і дітей. Щоб мати я~ 
лики, попи у церквах закликали 

дав~ти х~нові данину, не шкодую
чи 1 сиюв та дочок. Христос бо 
учив, що треба коритися панам не 
тільки добрим, а й злим, і рідна 
церква православна __;. дім Хри
стовий карає тих православних 

які бороняться ~ід данини "лже: 
сл овієм", смиренні бо спасенні і 
вони унаслідують царство небесне. 

180. "МО Н ГО Л И ТВОРИЛИ 
прірву. мі.Ж духовенством і вірни
ми, пр1рву, створену на матеріяль-



ному добробуті церкви й нужді 
народу", попи, що "повинні були 
стояти в обороні цих нещасних, 
яких убивали, або в яких дитину 
брали в ясир, не тільки що цьоrо 
страшного лихоліття не пережива
ли зі своєю паствою, але ще nри 

Богослужбах й молилися й благо
словляли тих, які несправедливо ї:і 
незаконно мучили її вірних, кори

лися й упідлювалися, щоб розба
rатіти". (Г. Лужницький, стор. 
112). 

Історик-християнин, покликаю
чись на літописні документи, ясно 
пише, що попи (творці рідної цер
кви) молилися за катів народу і 
благословляли їх при :Sогослуж· 
бах, корилися катам народу й упі
длювалися, щоб розбагатіти. Тре
ба, щоб народ мав низькv наuіо
нальну мораль: тоді він називати

ме .и:·рлике.wс; попів учителями, ц. 

дjм духовногQ рабства - рідноІQ 
церквою. и ЯрдиКи справді борони· 
пи церкву і nа•ми ій змоrу вілh
но жити і розвиватися", (Митро
полит Іларіон (Оrієнко). Тіштеся 
православні раби, що кати ваші 
дають вашій церкві "змогу вільно 
жити і розвиватися". Щоб утри-
· мати раба в рабстві, треба тим, які 
вчать раба покірно жити в раб
стві, давати" змогу вільно жити і 
розвиватися". 

несло Україні (Русі) таку віру, та
ку релігійну організацію, в якій 
немає Бога, немає національної мо
ралі, немає зріднености між попа

ми і народом, значить хрещення 

- справа неморальна. Та, щоб не
моральне вважалося моральним, 

треба людям прививати сліпу ві
ру, віру без думання, і раб звати
ме школу рабства рідною цер
квою. І славитиме її, співаюч:d: 

(/Мене ДИТИНОЮ водили .в церкву 
рідную святу ,любити Боrа там на
вчили, їй я душу віддаю. Знайти в 
ній правду я бажаю, як в матері 
святій своїй, у ній я Бога прослав

ляю, на сповнення своїх надій". 
Духовники та.кі пісні чуючи, ті

шаться, що побожні парахвіяни 
живуть щасливо в рабстві. 

Чи моrли б волхви (боrумоль
ці) рідної віри України (Русі) мо
литися за ханів? Ні. Чому? Вол

хви були по складу душі своєї по
етами, співаками, лікарями, вони 

ставали волхвами за покликом ду

ші 1 були внутрішнім- по{иком ду
ші покликані вести і вчити народ. 
Вони були свого часу шевченками, 
франками, баянами. Вони за rро
ші нікому не молилися, нікому не 

служили, нікого не ср:авили. Вони 
служили народові, кажучи: я в 
народі і народ в мені, усі· ми вну

ки Дажбожі. 

"Татари не брали ніякого по- 182. 1274 РІК. КИУВ. МИТРО-
датку з духовних і монастирів, на- ПОЛИТ КИРИЛО 3-й ВИДАЄ 
томість жадали від духовенства, КНИГУ "ЦЕРКОВНІ НАСТАНО
щоб воно при Боrослуженнях мо-

ВИ ". V 6-му розділі він накладає 
лилося і благословило татарських 

канчуками. Наука залякування -
наука глупої релігії, яка не прагне 

наснажувати життя красою ро

зумних подвигів, відданости свя

тим справам Вітчизни. Звірину 
можна залякувати, а людину тре

ба виховувати, розвива~чи її ро
зум і ошляхетнюючи її почування. 

Брат обороняючи сестру, яку 
татари везли в. Орду, був тата ра· 
ми ранений, під кручею землею 

присипаний. Мати, як голубка, 
крильми жалю припадає: 

"Прилетіла зозуленька, та й 
сказала ку-ку, 

Подай синку, подай орле, хоч 

правою руку. 

"Ой, рад би я моя мати, обидві 
подати: 

Присипала сира земля - не можу 
підняти". 

Пісні язичеські (національні) від
хиляють правослаrших від право

славної церкви. Попи клянуть 

тих, які "держать єщо обичай тре
клятих язичників", ("Церковні 
Настанови", 6-й Указ). 

Яку треба мати душу благо
родну, щоб терплячи наругу, гно
блення, приниження, збереrти по
чуття жарту. І за ткацьким вер

статом, на досвідках чи стрічах 
весняних, співати: 

"Скільки в решеті води є, води є, 
Скільки в парубків правди є, 

правди є; 

Скільки в цебрі води є, води є, 
Скільки в дівчат правди є, 

правди є". 

Пісня оживляла душу народу і не 

давала їй зів'янути. Чарівні пісні 

ханів, їх жінок (хан мав по 20, 30 f!l?О_к__лят~т_я.~ ~~~чеські п~~ники 
Жінок, л. С.) і все. військо татар- і народні пісю, щедрівки, )<о-ляд· 
ське, бо, як пише одна татарська ки, бо вони поганські". Правосла-

вні, які "Церковних Настанов" не може створити тільки народ ча-
rрамота·, що дійшла до наших ча- · " · 
· " · " виконуватимуть, будуть "отлуче- р~внш душ~. 

СІВ, духовн1 помагають нам СВОІ- hИ от церквей Божіх". Народ у пі- 183. 1278 РІК. ХАН мвнrv-
ми молитвами й дають нашому снях висловлює прагнення мати ТЕМІР І КИ1ВСЬКИЙ МИТРОПО
війську силу", (Г. Лужницький, 
стор. 635). духовну окремішність, мати щось ЛИТ грек - Кирило посилають 

своє, воістинно рідне, святе для єпископа Теоrноста з великими 
181. "МИ ЖАЛУЄМО ПОПІВ, душі й серця. І православіє ба- дарами до імператора Візантії Ми

ЩОБ ВОНИ СПРАВЕДЛИВИМ чить у цьому небезпеку для себе: хайла 3-го Палеолога. Між імпе
СЕРЦЕМ МОЛИЛИСЯ ЗА НАС", боїться проявів народної волі, ви- ратором і ханом є умова спільної 
(Ярлик хана Менгу Теміра). У цер- дає "Церковні Цастанови", погро- експльоатації християнської Ук
квах попи речуть: "Хто проти ха- жує прокляттями, народну твор- раїни (Русі). 

на;1'ой проти рідної церкви, щіО- 'Іість зве поганством: ображає ny- (У 1276 році у Константинопо
ти Христа". Якщо хрещення при- . шу, залякує пеклом 1 татарськими лі відбvвапося засідання очолене 

1337 



nатріярхом Іоаном. На засіданні 
головною особою був прибулий з 
Орди єпископ Теоrност. Він є ті
єю люд:нною, при допомозі якої 

Візантія устійнює з ханом висо
ту данини, яка йде з України (Ру

сі) до Візантії). 

високим стилем, а й одяг у них 
пишний і багатий". Есхілові учні 
(єреї) одягаються і поводяться, як 
півбоги: · б.Лискучі митри, ІШШНі 
fшзи, позолочені епітрахилі ослі: 
плюють розум віруючим. 

Єпископ Теоrност від.Імени ха
на Менrу-Теміра відвіз· імперато-
рові Візантії Михайлові Палеол°' 
гові дари. Повернувшись і Орду, 
сказав ханові, що баскак Ногай 
оголосив себе ханом: нападає на 
жителів Дунаю, грабить селища 
біля Констацтинополя. 

Князь Димитрій Московський, 

маючи своє військо і, отримавши 
військову допомогу від хана Мен

rу Те~іра, вторгається у Новгород. 
Новгородець, який не віддавав до

бровільно свого маєтку, був уби
тий, або зв' язаний і вкинутий у 

Хан Менrу~Темір іде "со кня
зі рускімі (тобто московськими, 
Л. С.) за Днєстр". Орда і Моско
витія грабують с~лища У країни 
(Русі), українських людей" "см~ 
ті прєдаша". Хан Менrу-Темір, ба
'чачи, що його вірні спільники 
(~осквитяни) з хижацькою нена
вистю грабують і вбивають укра
їнців, тішився і "почтів добре кня
зєй Московських і похвалів вєль

мі і одарів всєх", і вони nоверну
лися у Московитію "со многою че
стію і з дари". І потім знову во
ни (татари і москвини) пішли гра-

. Волхове. Вози з награбованими бувати Кавказькі племена, "шо-
дєй бєз чіс.Ла оружієм ізбиша". скарбами були пQЦілені~ частина 
Грабіжницькі походи звеличува- поїхала У Царицин, частина - в 
ли єреї православія грецької цер- Москву· 
к~и. багатіючи і речучи у церквах: 185. 1284 РІК. КИlВСЬКИй 
"Да поможе Господь· Бог ханові МИТРОПОЛИТ МАКСИМ ПРИ
Менrу-Темірові і князям москов- БУВ З ОР ДИ дq. КИЄВА. Скли
скім•. кав єпископів і сказав ім, що ні 

Ніколи не вибачиться, •умре- Орда, ні Візантія, ні ЮІязі Мос
тh злою смертію". У ярлиці Мен- ковські не хочуть, щоб У.країна 
rу-Темір голосить (і це ІJОПИ п~ (Русь) мала своїх князів. і своє 
•ідомили по церквах) в Украіні. військо. Щоб Орда і Візантія по
(Русі), що той, хто ставитиметься г:Либлювала своє володіння над 
неприхильно до рідної церкви пра· Україною (Русь'ю), її людей тре
вославноі, ворог ханський; і він ба тримати в дусі православія і 
"умретh злою смертію". вчити їх, що православія - рід

184. 1283 РІК. Три роки тому 
(&.го грудня 1281 року) помер 
грек-митрополит Кирило, переслі, 

дувач українських народних пі

сень і обрядів. Візантія призначи
ла Київським митрополитом Мак
сима. Він їде до хана Менrу-Те
міра, у Орді nирує, живе шість мj, 
сяців. Він пишномовний і mппно-
одягнений. 

(Святий отець Максим Іспові
дник писав: "Бог для того став 
людиною, син Божий сином люд
ським, щоб нас зробити богами й 
синами Божими". Щоб люди ві
рили, що ми, єреї-боги, треба бо
гів наслідувати. Есхіл пише: "Пів
боrи завжди говорять не тільки 

на мати, яка ними опікується і 

nригортає так, як пригортає nташ

ка крильми своіх пташенят. 
Після Київського єпискоnсько

го з'їзду митрополит Максим пої
хав у Московитію. З Московитії 
він присидає єпископам У країни 

(Русі) розпорядження. А в 1288 
році він знову прибуває до Киє
ва - навантажує вози даниною 

і відправляє до Константинополя. 

І сказав монахам київським, що 

він переносить митрополію Русі з 
Києва в Московитію, де н закла
дає митрополичий престол Русі". 
"А Києв? Мать гороnов Русі, істоч

нік християнського уч~нія? А жи
тіє· святих Києво-Цечерських уго-
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дніков? А Владімір равноапос

тольською жізню озаріл Києв?" 
Той монах, який в душі мав кри
хітку прив'язаности до Києва,_ так 
Ьумав і мовчав. ''Иди С'Ь мироМ'Ь ", 
__.; сказали монахи. Київський ми
трополит, покинувши Київ, пішов 
у. Московитію. Не _шкода, що він 
nішов - шкода, що він, живучи 

n Московитії, почне вести право
славну поліnt!(у приєдна~ня Кнє~ 
ва до Москви. 

186. -1290 РІК. "ГАЛ~ЦЬКО~ 
ВОЛИНСЬКІ КНЯЗІ ЗАЖАДАЛИ 
ОКРЕМОІ ГАЛИЦ.ЬКОУ мит~ 
ПОЛП, впершу чергу князь Лев 
(1264-1301), син кор<іЛя Данила. 
По довгих заходах візантійський 

патріярх погодився на створення 

галицької митрополії - уже по 
смерті князя Льва-грамотою ціса

ря Андроніка 2-го Пелеолога й па
тріярха Атанасія 1303 року", (Г. 
Лужницький, стор. 134). 

Хан Ногай вторгнувся у Хер
сонес: поруйнував оборонн·і спо

руди, ограбив місто. Підкорив за
хідню частину Криму. Ханчук 
Ахмат (син хана Теміра) очолює 
татарську залогу у Смоленську, 
його сини і доньки навчилися го
ворити по-смоленському. Ахматов 
(син Ахмата) став славним русь
кім, віру православну маючи. 

Біля Дніпрових Порогів коса

ки стріли караван, який віз з Ки
єва дари патріярхові. "Не питаю
чи господарів, не беріть хліб з їх
ніх хат. Хрещені раби, потом за
ливаючись, працюють на єпископ

ських маєтках. rм за працю НЇЧ(}< 
го не давши, ви хліб їхній везете_ 

u u ,, м . rтnl\.. 
у чужии кран . онахи, яю ""t'~ 

вад.жали караван, відп~віли коса
кам: нви не віруєте у Христа!" 
нГрек не є Христом", сказали ко
саки. 

Дорогі хутра, віск, золоті ли" 
сти, борошно, сушену рибу та ін
ші вартісніші харчі селяни пере
несли на ·вози касацькі. Просо, 
шкуру не чіпали. "Монахи, їдьте 
до грека-батька свого (патріярха), 

(Див. m стор.1342). 
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AfJ1{ ТВОРЦІ ФОНДУ 

J:-./.-- ПОШИРЕННЯ 
·Рідної УкраїоськоіНаціонuьної Віри 

(Фонд ОСІДУРідної Віри -Основа,яка ~опома
гас втілювати в У<раїнське миття Св1тоr.ляд 
Рідної ~раїнської Національної Віри ). 

ЄАНІСТЬ І СИJІА 
НАРОДЖУЄТЬСЯ 

Спіпьннми зусипп11мн 

РУ НТАТО БОГ ОЛЮБ СВ ИРИДЕ НК 0-115, ОРЬ У ЛИЦЬ
КИЙ-20, Г. КОМИШАН-20, А. ШКУРО -25, А. МЕРКАЛО
·15, П. ГОРДІЄНКО-15, С. КИРИЧЕНКО-5, В. БУРІМ-15, 
КИЙ КОПЕРНИК -6, І.В. ХАРКІВ-25, rjt.СЕМЕНИЧ-10, 
І.ЗАБЛОЦЬКИЙ-2,, П. ВОСКОБІЙНИК-7, 

Нку Ціль прислав Пожертву. Кожному Жертводавцеві 
посилатиму Поквитування, на якому стоятимуть шші 
"текс екземпшен нумер~~' видані урядами СШ\ і Кана
ди для "Юкреініен Нейтів Фийт Чурч (РУНВіра)'1 .Покви
тування використовуйте, виповняючи річні податкові 
папери. 

З. Кажуть, що немає на світі такого білого костю

ма,як.ого m можна б було обкидати болотом. Знаходити
муться ' 1 чесні людці", які, щоб здемораліЗовувати Ад
новірів, ширитимуть очернення, що, м>Вляв, "ніхrІІО не 

знає с1'іЛ.'Ь1'и зібрано. і нащо. витрачено. Всю справу про
вадиm'Ьсл, Л1' приватне підприємство". 

Ні урядові чинники Канади, ні достойні Рідновіри 

на такі очернення не звертакrь уваги, але на людей лег.

ковірних всяке очернення діє деморалізуюче. 

Заявляю, що банкові коша Ради Головного Столу 
ОСІДУ РУНВіри /Юкреініен Нейтів Фийт (Рунвіра) іІЩ., 
США, Канада/ контрольовані Учителем Левом Силен -
ком, урядовими чинниками Канади і США, Ревізійною 
Радою ОСІДУ РУНВіри,яка складається з 5-ти осіб • 
Той, хто немає довір"я до цих Контролерів, той хай по
жертв на розвиток Рідної Української Національної Ві
ри не посилає. Тут маю на увазі тих "чесних людців", . 
які,буває, пришлють пару долярів, а потім стріtіним на 
вулицях людям говорять:"Та ось послав для РУНВіри 

пожертву, та й переживаю, чи по-чесному мої гроші при· 

з начаються': Добре, щоб такий переживаючкй бідолаха 
не мучив переживаннями ні сам себе, ні достойних 

працівників на полі РУ НВір~. 

4. Щороку влітку ш 
Оріяні перед РевіЗійною 
Радою ОСІДУ РУНВіри да-

1. ЛЕМІШКО-5, О.ДЕНИСЮК-10, П.МРИЧКА-75, П.КО- ватиму річний _ Звіт Фшщу 
ВАЛЬ -15, Р.КУШНІРЧУК-10, І.КІНТЕР-20, П. ТУПИ· Головного Столу ОСІДУ 
ЦЬКИЙ-15, С. КИРИЧЕНКО-5, ОРЬ УЛИЦЬКИЙ -4_.0, " РУНВіри, докуменгуючи всі 
Б.У ЛИЦЬКА -30, З.У ЛИЦЬКА-6, РУНТ АТО В. ГАИД\И- Поквитування, Рахунки,Бан-
ЧУК-5, Ю.КУ ЛІtіЕНКО-5, М. ЛЮБИК -10, А. Ж.-11, кові звіти. Хочу ретельною 

працею бути корисним для 

СВЯТОСЛАВ ГОМУЛА·-50, А. АВРАМЕНКО-:25, А.ДЗЮ
БА-5, Т. ЛИШИК -15, Т. СЕЛІГ0Р-7, Б.ХАБЛЕНКО_:5, 
Д.СЕРДЮК-13, К. ТИМОШЕНКО-4, М. ЛОЗИНС!?КИИ-7, 
М.ВЕРБОВЕЦЬКИЙ-25, ГУЦУ ЛИК М.2, В. ОЛІИНИК-6. 

РУ.НГАТО МИРОСЛАВЛОЗОВИЙ-48, (продовж. буде). 

ЩИРА РОЗПОВІДЬ 
" 

РУНВіри. 

5 .Скарбник Канцелярії 
Головного Столу ОСІДУ 

РУНВіри (Сосаєті оф Юкре-
ініен Нейтів Фийт (РУНВі • Святослав В. Пилипенко 
ра) С. Клер,щорокупосилає шш Загальний Звіт для 
уряду Канади, виконуючи ті Закони,яким уряд Канади 
упривілейовує всі релігії існуючі в Канаді. 

З вірою в Дажбоrа, з вірою в туку Учителя Лева 

Дорогі Побратими і Посестри! Силенка та з побратимською любов"ю до всіх Вас! 
На Оріяні 18 серпня ц. року ~ні доручено обов 11 я- Святослав в. Пилипенко, Скарбник Фонду 

зки Скарбника Фонду Головного Столу ОСІДУ РУ НВі- Голооного СтоJІу ОСІДУ РУ НВіри. 
ри. Узв"язку з цим оголошую, так би сказати, моє ска
рбниче '1кредо11 : 

1. Я так,як і попередній Скарбник л. Топчан.працю Тепер Пожертви на Фонд ОСІДУ РУНВіри 
виконую з Посвяти. Без жодної платні. Просто тому ,що посилаються, ·виписуючи чеки чи моні-ордери на 
Учитель сказав:"Немає кому. Не відмовляйтеся: коли ім"я Runvira, Account No: 490036? 
оо буде людей готових труд дарити для поширення РУН-
Віри, не буде в Українців ру НВіри". і посилаю.tи на адресу: Runvira , 

2. Я виготовлятиму щомісяця Місячний Звіт, де за
докуменговуватиметься: Хто· (Прізвище), Скільки і ш 
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10-го Червня (10.979 року Дажбожоrо) 
Станицею "Киеград" ,(Бріджпорт,Каннек -
тикат) відбулося відзначення 25-літнього 
Подружнього Життя Рунтата Б.Свириден

ка і Рунмами Світанни. Син Ярос.лав з кра
ваем (короваєм), а донька Лада з двома ча 

-.:.еами· вина привітали Маму і Тата. 

· Син сказав, що він,Ярослав і Лада,дя
кують Родичам, що виховали їх в Рідній 

Українській Національній Вірі, привили ве
лику любов до України-Русі. І ·син і донька 
склали Обіт, що всюди і завжди будуть ді
лити смутки і радощі Родичів. І буде для 

них, дітей, великою приємністю привітати 

Маму і Тата з 50--літтям Подружнього Жи-

ття.Ярослав закінчив Вітання словами:"З вірою в 
Дажбоrа, з вірою в науку Учителя Лева Силенка, 
з великою любов"ю до Вас, Мамо і Тато, Ваш син 
Ярослав і Ваша донька Лада". 

Родичі (Тато Боголюб і Мама Сві~анна) при
йняли Обіт від дітей своїх у присутност1 численно

го Племени Свириденків-Черепах. Плем"я, як ба
чимо, велике. Зріднене- і дружне. Бабці, діди, вну
ки, брати, сестри, зяті, невістки, тітки. І сталося 
так, що всі з Роду Українського. 

У спеціяльній залі (після Влагословення 

Ювілянтів), зійшлося біля 150· гостей.І було ба -
rато й Українців католицької і грецько-нравос -
лавної релігії. І перед обідом всі встали, і була 
врочисто сказаНа молитва:"Дажбож) · Ти Святий 
Дух Народу мого". 

Після обіду була Забава. Українські мело -
дії грала українська оркестра. З деклямаціями ви

ступали діти: Олег і Лада Рослицькі,які всіх зача . 

рували подивугідною здібністю. Велике вражіння 

створив виступ Студентськоrо танцювального 

гуртка-біля 12 осіб студентів виконували україн: -
ські народні танці. 

Ювілянти отримали дари і вітання від Прия
телів з Канади і США. І прислали на Видавничий 
Фонд "Самобутньої України 11 ІОО,.00 долярів. 

(Присутній). 

ВІД РЕДА lЩ ІЇ. 
Приємно оуое, :холи всі Побратими і Посестри, 

відзначаючи с~ої Родинні Св1&111а, сповіщ.атимуm'Ь 
про цю подію наw Часопис, присилаючи дописи і 
некол'Ьорові Фо•о~рафії. Часопис іде в різні 1'ра
їни Віл'Ьно~о Світц .. і в У1'раїнців РУНВіри є ба
~анн.я знати,.я-н проходлть Наші дубні і ·св.ята. 

000000000000000000000000 
ЧИТАЙТЕ, 

РОЗПОВСЮДЖУЙТЕ 

"САМ О.Б УТН Ю УКР А l НУ" 
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ВІСНИК, ВІННІПЕr, МАН., 1-го БЕРЕЗНЯ 1979 

в1сни.·к 
У-іиськнІ· ІІРІІО.СІІ8~·~.· ~~ .\~: Pn.'Y• 

9. St~ JohD'• · Ап .• WiDІUpeg, М8n. R2W -1G8• 

.. й} 

11 
~м~щ :::: .іщ~ 

Інфор}1ативеа аrенція Ассошієйтед Пресс 
25 вересни 1978 р. пові.rі.о·мида з Атен, СТО• 
~'Інці Греції, що деякі церковні' пресові пе
ріодики й групи правос.1авних греків у ці~ 
країні поча.11и домагатися, щоб Ватикан 
зревідував катодицького церковного к~" 
.7Іендаря й зн.ову вписав у чисJю - святих 
Юрія (який є покровитедем, тобто "патро·" 
ном'', грец1>кої армії), Миколая (який є пО
кровите:1е:\1 грецьких моряків) і ВарварІі, 
яка є покровите . .11ькою грецької арти"1ерії. ::,:;::·::!.!!!~!!=і::. :.і\: 

!і:::,:;::::. .лен~:;:~~1 я~~~у ~ж:и::в ф~~~~~f~~.г~м==~ 
40 святих, а між ними й Сяв. Юрія, Мико• 
лая ra Варвари. 

Греки при допомо~зі своєї грецької ортодоксії,хит
ро огречували ро~зум і дущу Українського шроду .Во -
ни впровадили в Україні ·-Русі культ грецького ідола 
Г eopr'a (Юрія). Юрій -мітологіЧна особистітQ,тобто в 
дійсності такої людини иіколи нз було. Юрій-ідол ство
рений уявою грецьких архиєреїв (старших жерців) для 
мобіJіізації військового ІВ<?трою мі.Ж греками. 

Папа Римських викинув зі списку християнських свя

тих таких ідолів,як Юрій, Варвара, Миколай. Уkраїнці. 
звиклі до духовного рабства ,ніби піДніМають з като ~ . 
лицького смітника милі їм святощі і перед ними ста-.
ють на коліm,і в цей же час у церквах славлять като -

Голова Проводу ОУН д. Я. Стецько дарує образ 
св. Юрія, Переможця, д. В. Морозові (США). 

лицького папу,як "святішого агця". О, темпора! О,мо
рес! (0,часи, о мораль). 

Валенгин MopO'J часто в промовах каже, що він зве

личує етику володаря Святослава.З літописів зmємо,що 

в основі етики(моралі) Святослав~і були слова:Не пок-

Єписхов Ізидор Бо~ 
рец'Ьхий,.11х пише ха111. 

"Наша Ме.•а" за 4-io 
березня,72 р.,пром~ 
ло си в, щ.о . Й. Сліпий
"П ер воєр арх •ерпів у 
першу чер~у за вір -
нісfІІ'Ь В атиханові.,.1• А 
не за вірніст'Ь Ухраї
ні. 
Кардинал Й. Сліпий, 

ях писав хат. rжурнал 

"Світло'; 100.000 руб
лів відвіз був до Мос-

хвu,.111' дар "для інва-· 
лідів ві•чизняної вій
ни". ·А в цей же час 
у Карпатах свлщенні 
воїни УПА лежали ра
нені: немали ~рошей, 
щоб 1'упи•и полотна-
р ани перев"яза•и. 

Та1',ІІХ сехретар 
Щ ербиц'Ь1'ий є. cлyioto 
Крем.л.я, тах 1'ардинал 
Сліпий є. c.лyioto Ва•и-
1'ану. С лу~и чужих с1J,Д 
Hi1'0JIU Н Є були, до С -

"ТНЕ FOX" 
<1933 Larkin!it 

Detroit, MichiJtan 4821 n 
З ЕШГРАМ Квfтень 1979 

Сирітсьний Велиндень 

(Під Т. Шевченка) 

"А я в П а пи обі~ала. -
~·кцерква сказа~'Іа .. : <і 

тойними •ворцями Haiu ворог ч. І 
державно~о1 жит111.11 на-
роду. Ворог лютий, ворог сильний 

·'··Журнал "Лис Ми- Ди·м кадильний ... 
1'и•а" пода·в (справа) П а п а А 
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ці ма.люн1'и:. Для сиротини пообідати у 
попа чи пана- щ.ас•л вели1'е. УКЦ ер1'ва 

у папи обідала, .під тином Ватикану при
~нізди вши С'Ь ,лн тут на м алюн ну бачим о. 

Справді-.яне жахливе оте 1духовне1 
рабство! 

лоняюся ромейським і латинським божествам! 
Не зраджую віри Русі! Святослав є Свяще н
ним Символом Незалежної Духовости України
Русі.Величчю Лицарської Етики. 

І Великодушний Учитель Лев Силе нко ска -
зав, що було б благородніше і справедливіше, 
коли б Голова Проводу ОУН Я. Стецько пода
рував В. Моразові світлий образ лицаря~волода
ря Святослава. Він в 972 році спинив биття сво
го серця-поляr у бою з вторжниками~ пече ніrа
ми,яких імператор Візантії Цимисхій mмовив 

із засідки напасти на Святослава. Серце Свя -
тославове перестало битися на 33 році Йоrо жи-
ття. 

У 1972 році Українці,які визнають 1-зуку Учи
теля Лева Силенка, як Перші Українці за 1000 
літ, осс;>бливо врочисто відзначили пам"ять про 
Лицаря Володаря Святослава. А ті Українці,які 
поклоняються чужо~земним божествам.- m від -
значають святами священне життя Святослава. 



ОРІЯНА, Спрінr Глен, Ню-Йорк. 

Цьоrо літа на Оріяні вперше була орrанізо -
вана Літня Школа для Молоді. Викладалася !історія 
України-Русі, головні основи Рідної Української 
Національної Віри. Обмірковувалися з мо.Лоддю різ
ні питання Життя. 

Та с й зручності: с невелике тепле чисте озе
ро поруч , всі моrли купатися,обrіливас Оріяну rip-" 
ська · річка, де студенти брали участь у риболовст
ві, спіймали · сім рибин, і одна була більше, як один 
фут велика. І визначили~ що ця риба вважається 
найкращою в США. 

Наступного літа Літня Школа матиме вже 
вищий рівень, 'і бу де краще організована, демон -
струватимуться наукові фіJіьми, показуватимуться 
фотосвіт лини з Мізинської-Т"рипільської ку ль тури, 

Виявилося, що методи навчання,які утверд -
жені в "Mara Вірі" ( у 2-му Дні Мислення: Діти і 
Родичі) особливо успішні. У сі присутні Студенти 
брали . жваву участь в обrоворенні тоrо чи інwо-

го питання .Настрій був натхненний, бадьорий,ве- епохиСкитської (Української) імперії • ·У всіх сту · 
селий. дентів,які були цьог_о літа, є велике _баж~~ня при -

І від тепер будуть щороку відбуватися Літні бут~ й наступноrо л1та, запросивши 1 сво1х прия -
u • • Т ЛІВ *** Школи для Молоді яка навчається в гаиску лах 1 ую- е • 

верситетах США {Канади. Покищо на Оріяні немає . • •• Відбувся на Оріяні і турнір шахматистів, в яко
"комфорту" :але молодь зустріла "безкомфортність" му вели перед юні шахматисти Яросдав Улицький, 
жартами, Здоровою душевною радістю. Тарас Лозовий,Володимир У .11ицький, Мирослав Лo-

~"~~flil!flll!flll!fill!f'l:!fl!t!fl!t!fl!t!f'1:!"1:.!"1:.!~"1:.!"1:.!~f'1:!f зовий,Марко Темченко. Є домовлення, що наступ -
(На стор.1338) 

не оглядаючись", - сказав коса-

цький г.ті;\tан Сила. 

Київський мнтропол и т Мак

сим, живvчи \' l\1осковитії, дає 

наказ Киє~у, Чернігові, Турові, 
Переяславові, Л1обсчу, щоб вони 
:~анину присилал и у 1·рад Володи

мир (на Клязr· ~·" ') , тн." тепер знахо

.J:иться престол :\штрополита всея 

Русі. Звідси по Волзі данина йти

l\Іе в Константинополь. 

Той мо~шх, ~1ю1іі в ;~уші мав кри

хіп\:у пршз '~1 : :а1юсп1 ;щ Киева, так 

;1.умzш і ~ю ~ ·-1:111 . " И ;щ сь ,\шрuмь ", 
- с 1\:а2а: 1н ,\1011ахи. Киїоський ми

троtю:~ит, поюшуваш Київ, пішон 

у оМсковитію. Не шкода, Щ\ . він 

пішов - шко;~а, що в1н, живучи 

в Московит:"і, позве вести право

с.-1шшу 11 ~J c-i ;: :Е:у при2днання Киє

І3а ~ю l\l!oc': ;.1!~ . 

(Продовж буде). 
Лев Силенко, "Мага Віра''. 

ного літа має на Оріяні відбутися справжній "шах. 
мат ний бій". Переможець буд~ відзначений. 

• •• 
Земn• рух•ст"с• н.~акоnо Сонц• і3 
wаидкістю 29,76 кіnометре н11 секунду . 
Зі caoro боку, н11wе саітиnо разом 3 
усіма саоіми пnанетами обертаст"с• 
не1коnо центра Гаnактики і3 w1идкістю 
бnи3"ко 250 кіnометріа не секунду. А 3 
ІІКОІО WІИДКЇСТІО рухест"с• наwа Геnек
тикаl 

Обчмсnмnм Ті 311 допомогою надчутnм
аого мІкрохаиn"01оrо приймача, амон
то1•ного на nІтаку. Спочауму аммІр•nи 
w1мдміст" ЗемnІ щодо фоноаоrо кос
мічного 1мnромІжо1•нн• (аоно аает"с• 
також реnІмто1мм). Інтенсм1нІст" Аого 
мемже nостІмн• 1 усіх н•nр•ммах, •она 
Jбin"wycт"c• тіn"ки 1 напр•мку су3Ір'• 
Л••• І 3менwуст"с• у nротиnежному. Це 
nо11снюст"с11 тим, що Земn•, • отже І 
наwе Геnектима, рухаt0т"с11 1 наnр•мму 
до ц"ого су3ір'11. Виконааwи аідnоаідні 
ро3рахунки, ачені астаноаиnи, що wаид
кіст" такого руху - 580 кіnометріа не 
секунду. 
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-~~ ~..а. 

Шерстистий 
носоріг ... 

під Києвом 

У 6ученс"мому кер'срі, що під 
Кис1ом, не rnибинІ 13 метрі~ 1и-
111nено череn Ам1оамжноі т1арм
ни. ПaneoJoonorм 1нJнечиnн: це 
nо1нмй череn шерстистого носо
роr•, 11кий жи1 не · цій території 
10-12 тис11ч ромі~ тому. Від 
nредст•1н~мі1 ц"оrо ж роду, •кі 
нмні жм1ут" на nростор1х Пі1ден
ноі AJii і АФримм, 1ін аідріан.
ст"с11 густою с1Ітnо·6уроtо wерс
тю - н•сnідом 1nnм1y умо1 по
мірного no•cy ПІ1нічноі ni1кynl. 



"А чули, що між украЇІЩJІМИ появився украЇІСЬКИЙ 

$ 5 о о. о о о Христос? Віри чисто української в Єдиного Бога навчає 
з веління Всевишнього Бога?" "Український Христос 
заходився з Божою допомогою будувати Святиню Мате-, ... ,,.",_,,,,,_ .... ",_ .... ",_,.",_ ... ,",,.,,",_,,,,~~",~~"·~~·"~~·"~~.,"~ . 

~!~~!~~,~~!~~!~~!~~!~~!~~!~~!~~!~~!~~!~~."~ рі України так,як колись Соломон будував Святиню Ізра-
. 11 елеву" ."Це ти Лева Силенка маєш на увазі. Христоса 

"Встане Україна, світ Правди засв~тить!", .ророку- Дажбожого? Христос (Помазаник) Дажбожий Він чи ні, 
вав Тарас Шевченко.Гнобл_ении народ'Ждавприход~. Про ,_ але щось в Ньому є: це ж оорший в світі Він заходився 
р<Жа Лева,Силенка. Хіба це ІЕ Священне Все~кра~нсь~е ставити Святиню для Матері України. Чи збере мільйон 
Чудоrворіння!? Підгоrовка до будови Святин1 Матер~ долярів?" 
України на Оріяні почалася! 

СВЯТИНЯ МАТЕРІ УКРАІНИ 
Свідомий Учитель і Найвеличніші його Побратими, "Добре, щоб ІВ будову Святині Матері України 

що йде Всеукраїнська Епохальна Сила -Сила Державно - склали пожертви У. Н.Союз, ІВШі креди~тівки, священики 
творчої Української Духовости, яка започаткує новий та єпископи. І щоб патріярх Сліпий хоч пару тисяч прис • 
хід історії України- Русі. І впливатиме ІВ хід мислення лав. І тоді кир Максим Германюк і митрополит Мстислав 
і почування народів сьогодні поневолених крива~ою тюр- пришлють. Адже всіх їх ІВродила також Мати Україна", 
мою народів-СССР. (Союзом Сатрапії Савєтскіх Рабо- Валенгин Мороз в Ню Йорку сказав, що "Рунвісти 
власників). 

У справі будови Святині Матері України і Свяоо
пи(Святині Оріянської Пам"яти: Свяорпою ми називаємо 

кладовище юз Оріяні), у справі Музею Праісторичної Ук
раїни, Літньої Школи Молоді, Відпочинкової Оселі,почrе

мо давати детальніші інформації у наступний Числах 

"Самобутньої України". Тепер міркуємо: коли 500 акти
вних Рунвістів складе дар по І ООО долярів, то без вели
ких труднощів буде ІВ Розбудову Оріяни (Україоської 

Священної Мекки) зібрано 500.000 долярів. 
У Ню-Йорку, Чикаго, Філядельфії можна біля парах

вій почути такі розмови:"Кажуть, що патріярх Сліпий 
має юз свасму конті патріяршому два мільйони долярів, 

але ці гроші є під конгролею фінансової курії Ватикану". 

"То чому нарікаєш, що так є: всі укр.катол. церкви є 

власністю Ватикану, а оо українців- парахвіян. І це спра
ведливо! Ватикан же силою від українців і ценга оо взяв, 
. добровільно українці ·складають пожертви Ватиканові". 

. :: 

ОРІЯНА , Спрінr' Глен, Ню Йорк. 
Працюють "булдозери" ,викорчовуються дерева, 

прокладаються дороr.и '·приготовляється місце, де 
стоятиме перша в св1т1 (вперше за 1000 літ!) бо -
жественна Святиня Матері України, осяяна свя -
щенним знаменом Дажбожим ( великим золотим три
зубом). 

мають право бути!" ,"Рунвістів ще м:~ло". А хіба сьогодні 
в Україні дисидентів багато? Спорудження Святині Ма -
тері України на вільній землі ВашіІrt'тона- урочистість 
Слави і Чести Україоської Людини, всесвіт1tг втвердже -
ння Україоської віри в Єдиного і Всюдисущого Господа 

Дажбога • 
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Що таке РУНВіра (Рідна Українська Національ -
на Віра) проявлена в Науці У'Іtтеля Лева Силенка? 
Які в ріцновірів обряци? Яке в них розу\1іння Є,1и
ного Бога? Які в них погляди на рідну історію,прав
ду, мораль, мудрість? І які в них Святощі, молит
ви обряди, закони, заповіці,світорозу'1іння? Та -, . . 
ких і подібних питань у Аас багато. На вс1 ц1 пи -
тання матимете r. ідповіді, отримавши від нас та
кі книжки: 

І.Мудрість Української Правди. -- вичерпано 
2.°'о повинен Знати Українець? вичерпано 
3."Мага Врата " (Лев Силенко). 
4.Закони Правильного Життя. 
5. Перевтілення. 

-- вичерпано 

б.Створення Нового "Я" (Лев Силенко). 
7 .Діти і Роди чі. 
8. Світ і Й ого Таїни. 
9.'Совість Історичної Науки. -- вичерпано 
10. Чужі і Рідні Імена. Дf1 ти ,наша знать? 
І І.Дія\1анти з Xpa~ty Світової Історії. ( Заратуст. 
ра,Боt і Біблія. Будда,Бо~ і Єван~елії. 

12. Так Говорить У ~итгл ь Лrв Cи.11cit11<0 {!Іро Біблію). 
ІЗ.•1Сотворснt1я СВ1ту(Книru lвatta Фpattt\~ 
14. Закони Життя - Рідt1а Віра • 
• i.\ ... ~·t..~' З ЛИ С ТІ В ДО В 11 ДА В 11 J/ Ц ТВ .4 : 

"Прошу прислати 14 хнижок, назви яких перечислені 
в "Самобутн'ій J'к_ра1.ні". Знаю, tцо папір, фарба, друк, 

прац111 асекурована поштова пересилка тепер доро~о 

хоштуюfft'Ь.Отnж, прошу npuй1t1f'flrи мій внесок 20 доля-
рів) на Розбудову Вашо~о Видавництва.Жду посилки з 

хни~ами:' (3 листів) 

САМОБУТНЯ 
)18'f)СІЇНА 

"Samobutnia U kraina ". 
RUNVIRA 

А Ukrainian Monthly Magazine. 

FOUNDED /966 

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

ОАІА"А, Р.О. ВОХ 147, SPAING GLEN, N.Y., 12483, USA. 

Sociвty of thв Ukrainian Nativв Faith 

LEV SYLENKO, 

Foundвr anc1 Spiritual Lваdвг 

0 
Читач пише: 

"Посилаю пожертву (п "А•ь до.ІJАріs ), цілий ріх шлі,.,, ме
ні BaNJ цінний Часопис. Читаю сам і даю чи та~ сусіда.~;· 
11асопис посилас'1о кожночу, хто повідо~ляс, що хо
че бути нашим (J~1тачем, і щиро дякуємо за пожертв•t. 

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

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

Адреси наших представництв : 

Во• 57. Р.О . Station "'Е". 
Monlreal . ОuеЬес. Canacla. Н2Т 3А5 

Р.О. Вох 651, Eclmon1on, 
Alta .• TSJ 2К8, Canacla. 

Р. 0 . Во• 48585, Barrington Sln, 
LОІ Ang•I•. СА .• 90049. USA 

РО Во• 4365 . SІ Е . 

Oltawa. Onl .. К 1 S 584. Canada 

Во• 745. РО Fonlh1ІI. On1 
LOS 1 ЕО . Canada 

40 H1ghl1eld Rd . ВоІІоn. Lancs 

Bl 1 · 8El. Greal Br1te1n 

РО Во• 383. Sln "В ". 

Toronlo. ОnІ . М~7 2W2. C1n1d1 

Runvira. 116 St. Marks РІ .. 
New York. NY .• 10009. USA. 

124 W. Granacla SІ .. Phooni•. 
Ari.rona . 85003. USA 

1234 N. Kecl.r1e Ave" 
Chicago. ІІІ 60651. USA 

1911-10 Ave. S .• Minneapolia. 
Minn., 55404, USA. 

15338 Lamb SІ. Forl Lup1on. 
Colorado. 80621. USA 

РО Во• 111. M1nuk1. АС.Т. 

K1nЬ.rr1 . 2603. Au1tr11i1. 

Р О 8011 14 1 . Sunnybank . 
Brisbone. QLD . Aus1ral1a. 4109 

Дорогі 1Іита чі! . 
Іlросиvю ІІОВЇДОІ\1ЛЯТИ нас, коли ТР. чи ІІІШ~ \11С,

ло "С аІ\1обутньоі Ук ра·іни" Ва\11ю1uта tІ~ ,10 ру~1и
,1а, шоб 'и 'юr·ли Ва'А прислати rюоторно, дяку -
Rатимем() за с11іо1~ацю! 

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