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Соціал-націоналізм і свобода

Свобода, як реальна
потреба чи як

спекулятивна
демагогія, завжди
була, є і буде однією
з центральних тем
політики.
Очевидним є те, що
в різних ідеологіях
це поняття отримує
дуже різне
трактування. Кожна
ідеологія, і соціал-
націоналізм тут не є
винятком, говорить
дві речі: в чому
полягає істинна
свобода і як її
досягти.

Чим є свобода для
нас, соціал-
націоналістів?

Нам часто закидають,
що ми заперечуємо свободу. Якщо під «свободою» в
цьому випадку розуміти ліберальне трактування свободи,
то це свята правда, ми її заперечуємо. Але лібералізм та
правдива свобода – речі абсолютно відмінні.

Свободу прийнято розділяти на негативну і позитивну.
Негативна свобода - це той простір, у який не можуть
втручатися інші. Власне, лібералізм і є апологетикою
саме негативної свободи - звідси абсолютизація прав
людини, теорія моральної автономії індивіда і тому
подібні речі. Позитивна ж свобода - це можливість
суб`єкта стверджувати себе у світі, більше того, це
спроможність бути господарем свого власного Я. Цікаво і
дуже характерно, що ліберальні теоретики так прямо і
говорять, що позитивна свобода - це перший крок до
авторитаризму, а для ліберального суспільства
першорядну роль відіграє гарантія негативної свободи. А
що таке авторитаризм, як не персоналізована влада

яскравих осбистостей, які несуть персональну
відповідальність за свої дії?

Соціал-націоналістичне трактування свободи базується
саме на її позитивному розумінні. Свободу не дають і не
гарантують, її лише здобувають. Негативна свобода - це
фікція, більше того, це фактичне відчудження індивідів
одне від одного, атомізація і деконструкція нації. Свобода
має сенс лише тоді, коли вона служить вищій меті. Якщо
ти не вільний - це лише свідчення твоєї слабкості. Бо
якщо б ти захотів -  став би вільним. Тобі ніхто нічого не
дасть - прийди і візьми все, що зможеш взяти. Якщо ти
лінивий, бездарний дурень - то і далі задовольняйся
тваринним гедоністичним існуванням. Якщо ж ти хочеш
стати вільним - стан їм, а не скигли. Подолай в собі
«людське, занадто людське» - страх, лінощі, дурість, і
стань досконалою особистістю, вільною та готовою
вести за собою інших. Відчуй дух вічної боротьби і
включайся в неї, здобуваючи свободу і славу, або животій
на манівцях життя, але і не вимагай тоді до себе поваги
чи якихось гарантій свободи. Досягай свободи через
збільшення власної сили заради великої мети,
великого альтруїзму - ось який шлях вказує соціал-
націоналізм.

Та ж сама логіка стосується і націй. Свобода нації - це
її сила. Тільки могутня нація може дозволити собі
розкіш бути вільною.

Тому говорити, що соціал-націоналізм заперечує свободу
- це абсурд. Він не тільки її не заперечує, але і відкриває
горизонт свободи набагато глибиннішої, аніж це робить
той же лібералізм, який зводить людину до функції
відірваного від Крові і Ґрунту виробника-споживача.

Не свобода у гріху, а свобода у величі – ось наш шлях.

Андрій Іллєнко

deschenko.livejournal.com



Українська мова та її імперські перспективи

Питання мови є в
числі найбільш жваво
обговорюваних в колі

традиційних
націоналістів. Власне
мовна політика є

фактично
квінтесенцією

політичних прагнень
тих партій та груп, які
ми визначаємо як

культурно-
лінгвістичних націоналістів. Наша гостра ідеологічна
полеміка з представниками “мовного фундаменталізму”,
в якій ми обстоюємо пріоритетність расової,
великодержавної та соціальної складових національної
політики над культурно-лінгвістичною сферою, створює
у наших опонентів ілюзію, щодо нехтування нами мовної
проблематики.

Звичайно це не так. Але лінгвістичне питання ми
розглядаємо в геть іншому ключі ніж то роблять
представники двох теперішніх непримеренних мовно-
політичних таборів (окреслимо їх як “українофільський”
та “русофільський”). Коли мовні націоналісти говорять,
що вершиною їхніх сподівань є мовно-пропорційне
представництво в усіх галузях суспільного життя України
(78% україномовних газет, теле- та радіопрограм, шкіл,
ВУЗів та ін.), то можна лише пошкодувати щодо
подібних перспектив – не такої будучності прагнемо ми
для української мови!

Подивімося на лінгвістичний простір Східної Європи та її
природнього продовження – Сибіру. Цей простір є
одноцільним, як з точки зору геополітики, так і з огляду
на мовну ситуацію. Життєвий простір української мова
не закінчується за хутором Михайлівським. І справа не
лише в наявності українських етнічних теренів на Східній
Слобожанщині, Кубані, Поволжі, Західного Сибіру,
Сірого та Зеленого клинів. Проблема є значно ширшою.

Визнаймо очевидне – Східна Європа є єдиним
геополітичним масивом на просторі якого може існувати
лише єдиний та неподільний державно-політичний
організм з одним імперським центром. Так само і
універсальна мова цього природнього обширу може бути
лише одна. Так було в минулому на протязі останнього
тисячоліття і так буде й надалі. Останнє тисячоліття саме
ми – українці –  визначали це мовне тло, і ми не бачимо
жодних підстав для того чому зараз має щось змінитися,
хіба що гору візьме точка зору ретронаціоналістів з
їхніми хуторянськими 78%.

Щоб одержати вірне бачення обрисів майбутнього
необхідно розв’язати два питання з минулого, які
заганяють в глухий кут обидва табори теперішньої
мовної війни: 1. яка метрика так званої російської
літературної мови, 2. якою мовою писали українці до
Котляревського та Шевченка. Відповідь на ці здавалося б
зовсім різних питання – одна. Але перед тим як її давати
зробимо відступ теоретичного характеру.

Прийнято вважати, що кожна нація користується в якості
літературної, як правило, – однією мовою. Це дійсно
вірно коли беремо до уваги певний хронологічний зріз.
Але якщо взяти до уваги лінгвістичні реалії в їх
історичному розвиткові то ситуація буде дещо іншою.
Наведемо лише декілька прикладів: впродовж IX – XVIII
ст., таким народом як болгари було створено відразу три
літературні мови (старо-слов’янську – часів Кирила і
Мефодія, середньо-болгарську – часів Другого
Болгарського царства ХІІ – XIV ст. та ново-болгарську –
наприкінці XVIII ст.), кожна з яких була для болгар
рідною. Аналогічно перси мали три літературні мови –
давньо-перську – часів імперії Ахеменідів, середньо-
перську (пехлеві) – часів Сасанідської держави та ново-
перську (фарсі).

Причина подібного стану речей полягає в тому що жива
розмовна мова та її літературні редакції – суть різні за
своєю природою речі. Жива мова це феномен який можна
порівняти з рікою або вітром, що існують як такі лише в
динаміці. Натомість літературна мова це лише зріз
живого розмаїття в певній хронологічній та географічній
точці. Кожна літературна мова має метрику свого
народження, яку можна зазвичай локалізувати з точністю
до року або десятиліття та конкретних географічних
координат. Водночас літературна мова, на відміну від
розмовної, річ доволі консервативна, обтяжена
формальними правилами та обмеженнями, що покликані
зберігати за цим інтелектуальним витвором
комунікативну роль в певному суспільстві між
регіональними групами та окремими поколіннями.
Образно кажучи – літературна форма це ті ушиті каменем
береги в яких тече ріка розмовної мови.

Непоодинокими є також приклади, коли певна
літературна мова ставала суто інтелектуальним витвором,
який лише почасти спирався на розмовну мову. І
стосуються подібні приклади не лише есперанто. В
пізньо-середньовічну та ранньо-модерну добу (XІV –
XVIII ст.) інтелектуальні еліти окремих народів при
створенні відповідного літературного канону, виходили з
тієї позиції, що останній мав конче відрізнятися від
просто-народних говірок. Таким чином мову високого
мистецтва, королівського двору та бюрократії,
законодавчих кодексів та офіційної історіографії штучно
відмежовували від “мужичої” мови. Робилося це шляхом
синтезу розмовної лексики та слів і зворотів іншомовного
походження, запозичених, як правило, з латини, грецької
або старо- (церковно-) слов’янської мови.

Ось що, скажімо, говорить про мову славетного Літопису
Самійла Величка дослідник В.О.Шевчук: “Самійло
Величко писав свій Літопис складною канцелярською
мовою, яку можна назвати штучною, – такою мовою не
розмовляв ніхто. Величко називає свою мову козако-
руською і визначає як козацьке наріччя. У ньому живе
оте дивне переконання, що освічений чоловік повинен
користуватися мовою особливою, яка відрізнялася б від
тієї, якою розмовляють у побуті”.



 Власне в цих інтелектуальних умовах і склалася наша
друга літературна мова (першою була – руська версія
(ізвод) старослов’янської часів Київо-руської імперії та
Галицько-Волинської держави), яку науковці окреслюють
як українську книжну (старо-українську) мову, а
сучасники називали руською, словено-руською або
козако-руською. Її початки бачимо вже в грамотах
руських та литовських князів XIV ст., а її лексичною
основою була суміш тогочасної розмовної мови
українських земель зі старо-слов’янською.

В XV – XVI ст. ця мова набуває міжнародного значення –
вона стає офіційною у Великому князівстві Литовському
і Руському, Молдавському господарстві (середньовічній
Русо-Влахії), Речі Посполитій; нею пишуть офіційні
документи в королівських та господарських канцеляріях,
складають законодавчі кодекси, літописи та літературні
твори (прозові та віршовані), перекладають церковну
літературу (зокрема Острозьку Біблію – перший повний
слов’янський переклад Біблії). Отже, ця мова набуває
офіційного та сакрального значення. Це універсальна
мова Східної Європи.

Остаточного оформлення стара українська мова набуває в
1-й пол. XVII ст. під пером професорів Київо-
Могилянської академії. Граматика Мелетія Смотрицького
стає на довгі десятиліття офіційним каноном цієї
літературної форми – за нею викладають писемну мову в
школах та академіях впродовж XVII – XVIII ст. А в 2-й
пол. XVII ст. ця мова завойовує для себе нові простори –
неозорі терени Московської держави, куди від 1654 р.
невпинним потоком перетікає інтелектуальна та церковна
еліта, військові та бюрократичні кадри. Вони приносять із
собою свою (українську книжну) літературну норму, яка
невдовзі стає офіційною мовою Російської імперії, а
впродовж ХІХ ст. – “русским литературным языком”.

Варто наголосити, що і сам політичний проект “Російська
імперія” є українським інтелектуальним витвором:
українець Феофан Прокопович є автором цієї назви, так
само українці придумали і трьохчленну формулу для
позначення трьох державотворчих складових цього
політичного утворення “Велика, Мала і Біла Русь”,
українці прив’язали цей політичний проект до спадщини
Київської Русі в “Синопсисі” Інокентія Гізеля (за яким
викладали історію в школах Московії в кінці XVII – на
початку XIX ст.), українська версія православія
(остаточно оформлена Петром Могилою) стала
офіційною в усій імперії (московська версія християнства
була витіснена в глухі ведмежі закутки). Не дивно, що і
наш літературний витвір – словено-руська мова
(“старожытный наш язык руський”) закріплюється в
якості єдиної літературної норми на всьому просторі
імперії.

Постає логічне запитання: чому ж тоді українцям
знадобилося в ХІХ ст. витворювати ще одну літературну
мову, в той час як росіяни безболісно послуговуються
чужою їм літературною нормою? Почнемо з другого.
Відповідь на цю частину запитання криється в політичній
культурі Московії. Як вже давно було відзначено
істориками та політологами – російська народна маса
легко улягає будь-яким змінам, що йдуть з центру: так
було з церковною реформою патріарха Нікона,
петровськими політичними реформами, так було в 1917 –
1920 р.р. та під час перебудови, врешті так є і зараз. Якщо
і були якісь спроби спротиву всім цим перетворенням, то
походили вони від дуже нечисельних, часто

маргінальних, груп московського населення, або взагалі з
іноетнічного середовища. Пригадаємо, що всі так звані
селянські повстання в Росії (Пугачова, Разіна,
Болотнікова), відбувалися з ініціативи козаків та за
підтримки іншо-національних груп Поволжя та Уралу, а
найзапекліший спротив більшовикам вчинили зовсім не
селянські маси центральної Росії. Тож якби у XVIII ст.
літературною мовою Російської імперії стала не
українська книжна мова, а скажімо французька, німецька
чи польська, то народні маси сучасної Росії говорили б
однією з цих мов.

В разі ж з елітою Російської імперії, то ситуація була ще
простішою. Ця еліта мала наскільки різноетнічне
походження (старі княжі роди Рюриковичів та
Гедиміновичів, нащадки козацької старшини та
річпосполитської шляхти, “виїжжі” з Прусії та Західної
Європи роди, вихрещені татари, кавказькі князі,
остзейске (німецьке) та фінляндське (шведське)
дворянство), що врешті більшості з них все одно
довелося б вчити якусь чужу мову, яка стала б загально-
імперською. Оскільки такою мовою стала наша
старожитня руська мова, то всім колишнім інородцям та
“виїжжим” довелося “обрусіти”.

Московія майже без спротиву улягла нашій мовній
експансії (чи не єдиною спробою надати
“великороссийскому наречию” літературного
оформлення була робота Велемира Хлєбнікова, яка
врешті скінчилася нічим), але як не дивно майже не дала
цій мові своїх талантів. Над вдосконаленням “русского
литературного языка” працювали українці Гоголь (з
шинелі якого вийшла вся російська література) та
Достоєвський, Короленко та Булгаков, Ахматова
(Горенко) та Чехов, Маяковський та Островський, і
врешті – Шевченко, шотландець Лермонтов, абісінець –
Пушкін, татарин – Тургєнєв, німець – Фонвізін. Чи не
єдиними щиро-московськими великими письменниками
російської літератури були Єсєнін та Некрасов. Обидва –
великі українофіли. У першого чи не єдиний позитивний
герой його творів – бандит Номах (Махно):

“У меня созревает мысль

О российском перевороте,

Лишь бы только мы крепко сошлись,

Как до этого, в нашей работе.

Я не целюсь играть короля

И в правители тоже не лезу,

Но мне хочется погулять

И под порохом и под железом.

Мне хочется вызвать тех,

Что на Марксе жиреют, как янки.

Мы посмотрим их храбрость и смех,

Когда двинутся наши танки”.

А за другого найкраще скаже його вірш “На смерть
Шевченка”. Саме Шевченко (“русской земли человек



замечательный” – за словами Некрасова), а не Пушкін є
найвизначнішим творцем російської літератури. Але,
водночас, Шевченко, разом з Котляревським, став
засновником нової літературної норми, яку в наукових
студіях називають новою української літературною
мовою. Цей крок Шевченка був природнім, оскільки при
всій опрацьованості російська (стара українська) мова
була штучним витвором, вона не спиралася на живу
стихію розмовної мови, не живилася її енергією, не
вбирала в себе всього розмаїття форм і нюансів народної
лексики та фразеології.

Стара мова, особливо в ХХ ст., пішла шляхом занепаду та
деградації – вона перенасичена чужомовними
запозиченнями, збідніла на форми, втратила будь-яку
пасіонарність і тримається лише на диктаті державної
машини Кремля, що зробила наш інтелектуальний витвір,
поруч з нафтою і газом, засобом тиску на нас же, хоч
насправді кремлівський синедріон навряд чи обходять
питання чужої їм слов’янської мови. Якщо відкинути
пропагандиський шал інородців-“русофілів” (на зразок
Мєдвєдєва та Павловського, Ахмєтова та Добкіна), то
весь східно-слов’янський світ від Карпат до Камчатки та
від Льодовитого океану до Кавказу і степів Сірого клину
має визнати – стара літературна норма має відійти, як
свого часу відійшла руська версія старослов’янської
мови, а її місце має посісти нова літературна форма, що
була витворена на основі розмовної мови серця землі
Руської – Наддніпрянщини.

Наше геополітичне завдання (Велико-Українська імперія
з центром в Київі) цілком узгоджується з нашими
планами в мовній царині – українська мова як єдина
всеімперська мова. Чи захоче населення теперішньої Росії
прийняти цей варіант розвитку. Безсумнівно. Ті справжні
білі слов’янські патріоти, в кому ще не згасла расова
свідомість, будуть першими адептами нової
всеслов’янської мови, тому що для них ідея нової
Київської імперії є набагато ближчою ніж кремлівський
проект РФ-ії під пануванням інородчеської олігархії, що
веде до вимирання білого населення та розчинення
слов’ян в іншорасовій масі. Расово ж несвідомим
росіянам доведеться зробити те, що вони вже робили
двічі перед тим (в ХІ – ХІІ ст. та в XVII – XVIII ст.) –
знову вивчити новий варіант української літературної
мови.

Олег Однороженко
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Ідея української соціальності

Ідея української
соціальності? Що це
таке? Цього терміну
нема в ніякому

підручнику
соціології. - Це
дурниця, нісенітниця,
мудрування… Ніяка
«об’єктивна» наука
чогось такого не знає,
не підтвержує й не
допускає. Наші
нинішні люди завжди

відчувають диковинну потребу виправдовувати
політичне перетворення на своїй землі якостями
«всесвітньої об’єктивної науки». Разом з тим вони твердо
й непохитно визнають, що альфою й омегою
«об’єктивної» науковості є все те, про що вони
довідуються від європейського Заходу чи Москви.
Українська наука, що весь час підганяла та ще й досі
підганяє історичні явища на нашій землі під наукові
системи й явища чужих культур, довгий час не могла
досягнути самодостатності у розгляді власних історичних
явищ, розуміння їх із себе та заради себе. Кожне явище на
нашій землі, ще так дуже українське й ще так дуже
виростаюче із властивостей українського ґрунту, ота
наука обов’язково підганяє під системи всякого роду
чужинецьких «ізмів». Але на «науковий сепаратизм»,
який пояснює явища з самих себе та заради самих себе
виправдовує, вона ніяк спромогтися не може.

Колись українці більше вірили в себе. У 1648 р. ніхто з
наших людей не відчував найменшої потреби
виправдовувати своє збройне революційне повстання
тим, що «цього, мовляв, вимагає конечність історії та
якості об’єктивної науки». Зробили революцію просто
тому, що їм це було потрібно, що хотіли змінити
невигідний їм лад і перетворити його по-своєму. Почали
творити власну політичну державну й соціальну систему,
не питаючи дозволу жодного наукового чужого талмуду і
не виправдовуючи своїх дій ніякою вимудруваною
доктриною. Цілою мудрістю їх революції була тільки
виключно їх власна воля, їх реальні життєві потреби, їх
власне життєве відчування. Вони самі знали, що вигідне,
а що ні і як знали, так і намагалися завести у себе кращий
порядок. Вони весь час виходили зі свого власного
досвіду й свого власного, найбільш безпосереднього
світовідчування.

Трохи інакше виглядає у нас справа нині. Досвіди власної
землі й своє найвласніше світовідчуваня наші люди весь
час втискають у прокрустове ложе чужих наукових схем.
Хоч ти на голову стань, вони ніколи не повірять, що їх
власна воля та їх хотіння є найвищий закон на світі,ота
ultima ratio, від якої нема вже ніякого відклику. Хіба що
через власну совість до Бога. Жонглюючи на Україні
тисячею натасканих з усього світу «ізмів», нашим людям
трудно собі подумати й передусім повірити, що існує
один «ізм», - найважливіщий з усіх, - «українізм», як
явище абсолютного космічного типу. Не вірять, що отой
українізм існує в них самих як певний абсолютний
духовий принцип, суцільне й замкнуте саме в собі,



одноразове, існуюче й невиправдовуване єство, - і що в
тому принципі вміщуються всі вияви їхнього життя, -
отже ж серед маси інших так само національні, як і
соціальні вияви.

Українізм? Який смисл у цьому слові? Для переважної
маси наших навіть найбільш інтелігентних людей цей
термін ніякого виразного змісту не має. Коли сказати
«британізм», або «американізм», або «фашизм», або
«більшовизм», або щось у тому роді, то наш чоловік
моментально починає розуміти, про що йдеться. Кожний
з тих термінів означає певний духовий принцип, певне
спеціальне завдання тої чи іншої групи людей у світі,
певну напрямну їх творчості, певну програму устрою.
Але коли питати, що означає українізм, як вольовий
творчий принцип, з чим, з якими планами, з якою
практичною творчістю, з яким світоглядом, з яким
життєвим “Вірую” він підходить до великого світового
ставання, - то побачите лише знизування плечима. Велич
усякої нації саме в тому полягає, що вона носить у своєму
нутрі оту життєтворчу іскру Божу, оте своє покликання,
яке так, а не інакше формує все оточення і на своє
«подобіє» його моделює. Різні форми мають месіанізми.
Політичні, соціальні, культурні, навіть, коли хочете -
мистецькі. Ми знаємо, що політично означає британізм.
Так само знаємо, що політично означає американізм і т. д.
Але вони мають свій смисл теж в площині соціальності.
Ідея французької соціальності класично виразилася в час
французької революції в трислові: воля, рівність,
братерство. Ідея італійської соціальності, - це фашизм.
Ідея американської соціальності, - це їхня ославлена
prosperity, яка завжди в стані гнучкості та експансивності
утримує американську спільноту. Ми знаємо зміст
англійського соціального common sens’у, що втримує
Імперію в стані соціальної єдності. Ідея московської
соціальності, - це комунізм.

Але наше покликання? Воно існує, але воно розірване
чужими доктринами на дві половини. Ми нині знаємо, що
означає українізм політично. Починаємо щораз більше
вірувати в ідею нашої державності. Ми знаємо, яке
завдання тої державності на Сході Європи. Ми щораз
виразніше починаємо розуміти, яке відповідальне
завдання нестиме на собі ота державність в укладі
великої світової політики. Але тим політичним моментом
ще далеко не вичерпується поняття українізму. У нас
існує гіпертрофія іноземної соціальної думки, але
цілковитий занепад ідеї української соціальності. А
власне соціальним месіанізмом, який випливає з
українського відчування світу, ми зможемо не тільки
зсередини подолати панування якісно нікчемного
більшовицького проводу, але ще й в цілком означений
спосіб вплинути на подальший соціальний уклад
сусіднього з нами європейського й азійського світу.

….

Держава, що століттями ототожнювалася з поняттями
ідеалізму та індивідуалізму, починає бути віднині
синонімом матеріальної господарської організованості.
Маючи в собі і надалі традиційні психологічні ознаки,
вона в дійсності спирається на величезні господарські
сили та організації. Коли ще вчора держава трималася на
освяченому принципі національності чи монархічності,

то нині ця база показує себе занадто вузькою. Ще вчора
всі були рівними перед принципом національності,
монархії, церкви. Нині всі зрівнюються та зобов’язуються
перед принципом праці й господарської спільності. Це
зміщення підстав державної творчості витворило у світі
цілий діапазон нових державних і суспільних форм від
фашистського синдикалізму починаючи, і на диктатурі
пролетаріату закінчуючи. І це є одним із найбільших
здобутків великої української революції, що крім
потужного зростання нашої національної свідомої
спільноти на наших землях витворюється поволі нова
велика свідома спільнота матеріальної пов’язаності та
праці.

Чому ми маємо стримувати в нас похід ідеї соціальності?
Чому маємо через всякі зневаги затримуватися на
пережитих вже форм соціального ладу та співжиття?
Чому маємо робити це в час, коли все оточення починає
несміливо стежити й підтягуватися за нашим
революційним почином? Коли ми повинні боротись й
боремось з тою формою революції, яка зараз витворилась
на Україні, коли ми боремось із сучасним її лихим
космополітичним проводом, коли ми нині намагаємося
зробити той стрибок направо, що його був зробив колись
Хмельницький, коли намагаємося відмежувати етос
нашої соціальної ідеї від охлократичного бунту
московської черні та від її інтернаціонального,
невластивого нашому краю виду викривлення, то ми ще
далеко не відкидаємо тої ідеї й революції. Якраз
навпаки!… Чому ми не повинні мати найкращого
соціального законодавства на всьому світі.
Визволюючись назовні національно, ми мусимо
визволитись теж поміж собою й соціально. Ми можемо
гордитися, що нині ми йдемо у першому ряді в поході
ідеї соціальності. Ми нині наче віднайшли велику ідейну
лінію нашої історії. Нині знову ми маємо можливість
витворити в себе новий тип державності, кращої й
досконалішої від усього змертвілого оточення. Як і
колись, так і тепер революція й ідея української
соціальності відкриває перед нами величезні можливості
розвитку. Заперечувати українську революцію? - Це має
робити ціле наше вороже оточення. Всі, тільки не ми!
Тільки не український націоналізм. Якраз він має
величезні можливості нав’язати сучаснe українськe
соціальне перетворення і започаткувати остаточне
соціальне й національне оформлення нашої революції.
Український націоналізм є життєтворчим також і в
площині гідного та розумного соціального будівництва
на Україні.

Пеленський З. Ідея української соціальності //
Розбудова Нації. - Прага. - жовтень-листопад 1928
року. - с. 363-371.
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"Іду на Ви!" Портрет досконалого володаря

Святослав, ім'я, котре
стало легендою
тисячоліття. Хоча
тисячоліття, що
прийшло після нього,
було далеко не
найславнішим для
його землі і народу.
Очевидно, волею

Провидіння,
Святославу

Хороброму судилося
завершити Золотий Вік руських велетнів, усі, що
прийшли після нього, лише намагалися більш чи менш
успішно відродити колишню славу. Він був останнім з
тих володарів Руси-України, що не мали шкідливої
звички чекати нападу ворога, а самі проголошували
світові горде: "Іду на ви!". Ці слова виявилися такими
важкими, що після Святослава ще досі ніхто з
українських державних мужів не наважився їх
переконливо повторити. Та востаннє з уст
непереможного князя вони звучали настільки могутньо,
що, здається, навічно закарбувалися у глибинах
підсвідомості нації, їм ще належить дочекатися нового
повороту колеса часу, щоби знову, в черговий раз,
переможно втілитися.

Насамперед, нащадкам слід нарешті достойно і
правильно оцінити велич постаті Святослава Хороброго і
всю історичну вагу його мудрих і героїчних діянь. Бо, як
це не ганебно, плебейська вітчизняна історична наука не
раз зображує київського князя "темним воїном", що
"чужого шукаючи, своє загубив", варваром, що бездумно
побрязкував мечем під стінами чужих столиць.
Недооцінювання ролі Святослава у нашій історіографії
обумовлене, головно, не критичним підходом істориків
до авторів візантійських хронік, які, через зрозумілі
політичні причини просто не могли бути до кінця
щирими і правдивими у цьому питанні. Але навіть
вороже настроєні візантійці у постаті цього синьоокого
скіфа з гордою княжою поставою, козацьким чубом,
довгим волоссям на верхній губі" (очевидно, нетямущі
греки, носячи цапині бороди, не мали уяви про вуса)
бачили досконалого воїна і взірцевого володаря. Це і не
дивно. Адже Святослав Хоробрий так разюче відрізнявся
від зманіжених, розпусних візантійських імператорів, які
підлість і підступність вважали за чесноту. Очевидно,
Святослав відрізнявся і від більшості тодішніх, як,
зрештою, і нинішніх владоможців. Побут його був
настільки аскетичним, що вражав сучасників. Могутній
князь, єдиновладний повелитель однієї з найбагатших та
найвпливовіших держав тогочасного світу, був одним з
тих небагатьох володарів останнього тисячоліття, котрі
керувалися древнім мудрим правилом: "Царі повинні їсти
для того, щоб жити. Але не жити для того, щоб їсти!"
Літописець змальовує його так: "Святослав був хоробрий,
легкий на ходу, як барс; у похід не возив з собою ні
казанів, ні наметів, нарізував конину, воловину, або
звірину тоненькими шматочками, запікав на вугіллі і так
їв її, спав на повсті, підмостивши у голови сідло і, як ішов
з ким воювати, то посилав перед себе своїх послів, щоб
вони оповістили про те ворогів, кажучи: "Іду на вас!"" Це

він робив на те, щоби вороги мали час зготовитися до
бою, бо він вважав, що не по-лицарськи, коли
несподівано, потайки на когось нападати. Це був князь-
вояка, і кохався він у походах. Справжній лицар, він
усіма своїми діями протиставлявся азійській ницості,
підлості, боягузливій відступності. Неначе був створений
Богом саме на те, щоб стати зразком шляхетності
володаря.

Коли Святослав, маючи 22 роки, став самостійно
княжити, візантійський імператор відправив послів з
дарами до Києва, аби ті вивідали про могутність
потенційного супротивника імперії. Гадаєте вони
отримали завдання дізнатися, скільки золота у княжій
скарбниці, чи довідатися скільки князь може
змобілізувати воїнів, чи, можливо, оцінити
внутрішньополітичний та економічний стан у державі.
Ні. Ні. Ні. Візантійські посли подолали шлях з Царгорода
до Києва і єдиною, чітко визначеною метою - зустрітися з
молодим князем "глядіти лица його, взора його і смисла
його". Коли посли підносили Святославу щедрі дари, він
дуже стурбував греків тим, що навіть не глянув на
коштовності та дорогий крам. Зате довго захоплювався
піднесеним йому мечем. Візантійські дипломати були
непоганими психологами. Повернувшись на батьківщину,
вони доповіли імператору, що новий руський князь є
сильним і небезпечним супротивником. Бо лице його
виражає благородність, погляд - мужність, а мова
свідчить про мудрість. Греки, можливо, самі того
неусвідомлюючи, у цій своєрідній характеристиці
київського князя, перелічили довершений список чеснот,
що повинні бути притаманними взірцевому володареві і,
взагалі, провідній верстві досконалого суспільства. Є
грубою помилкою вважати, що ці риси застаріли. Вони
вічні.

Не секрет, що поєднання шляхетності, мудрості і
мужності зустрічається серед владоможців все рідше і
рідше. Це є свідченням того, що зараз ми живемо у світі
недосконалих суспільств. Про, мабуть, найважливішу
психологічну рису князя Святослава - шляхетність - вже
було згадано вище. У питанні лицарської честі він був
вимогливим як до себе, так і до всіх, з ким доводилось
мати справу. Того, хто ламав присягу, дану Києву, чи
порушував договір, чекала неминуча кара. Коли
Святослав з дружиною змушений був повернутися з
Переяславця-на-Дунаї, щоби захистити Київ від хозарів
(котрі, до речі, були підбурені чи просто підкуплені
Візантією), болгари розірвали союзний договір із
русичами, греки замирилися з болгарами і підмовляли їх,
щоби її не пускали до себе Святослава. Коли руський
князь після несподіваних важких боїв з болгарами
дізнався про підступний хід греків, то відразу ж послав
своїх послів у Царгород. "Іду на твою землю і хочу взяти
Царгород, як здобув собі Переяславець", - шляхетно
попередив Святослав Хоробрий імператора Іоанна
Цимісхія. Хитрі греки ж, пославши йому дари і, нібито,
просячи миру, вивідали, що у Святослава лише десять
тисяч війська, і тим часом виставили проти русів сто
тисяч добірної, добре вишколеної і озброєної армії. Тоді
руська дружина на чолі з своїм благородним князем
здійснила, здавалося б, неможливе. У відкритому



чесному бою наші предки розгромили у десять (!) разів
переважаючі сили супротивника і здобули блискучу,
неперевершену ще жодною армією перемогу. Обурений
підступом греків і зрадою болгар, князь рушив на
Константинополь, здобуваючи і палячи на своєму шляху
ворожі міста. Оповідають, що, узявши Филинополь,
Святослав, щоб покарати болгар, звелів посадити на палю
двадцять тисяч чоловік. Цей "виховний захід" виявився
напрочуд дієвим. Такий жах охопив усіх зрадників, що
вже інші міста, не боронячись, піддавалися Святославу.
Слава йшла попереду нього. Ніби несучи важливу
духовну місію, Святослав Хоробрий, коли власним
прикладом, а коли, вдаючись до крайніх заходів, навчав
Європу і Азію "немодної" вже навіть на той час
шляхетності. Князь - запеклий противник християнства,
не зачепив жодної болгарської православної святині.
Тоді, як полководець держави, що вважала себе головним
оплотом Христової віри і намагалася нав'язати її тим же
русам, Іоан Куркуас зганьбив себе грабунками і наругою
над болгарськими християнськими храмами. Саме
завдяки Святославу певні традиції воїнської честі і
лицарські звичаї серед європейських народів
протрималися частково аж до Першої світової війни.
Принаймні, ще у XVIII ст. українські козаки, як
спадкоємці княжої слави, а також гайдамаки, нападаючи
на ворога, перед самою атакою салютували йому.

Про неабияку мужність великого князя київського
Святослава Ігоровича, якого народ нарік Хоробрим, в
повній мірі говорить хоча б донесена до нащадків
різними письмовими джерелами його знаменита промова
перед руськими воїнами у битві під Доростолом.

Велика січа була під тим городом. Вже греки почали було
перемагати Святославову дружину. І тоді він вигукнув:
"Не посоромимо ж землі Руської та поляжемо тут
кістьми: мертві ж бо сорому не мають! А втечемо, то буде
нам сором. А як поляже моя голова, тоді самі за себе
дбайте!" Дружині ж руській також не бракувало мужності
і вірності: "Де твоя, княже, голова поляже, там і ми свої
складемо!" князь пішов, як завше, у перших лавах і тоді
руси вистояли... Потрібно мати неабияку мужність, щоб
зневажити молоде життя з усіма земними втіхами,
доступними князю. І лише заради того, щоби не
відступити під час жорстокої січі, у якій, здавалося б,
руси не мали жодних шансів на перемогу! Нерозумно
було князеві так легковажно розпоряджатися своїм
життям та життям, без сумніву, кращих людей Русі? Але
ворог не повинен був навіть припустити, що
непереможна Русь здатна показати спину на полі бою!
Руси ніколи не принижувалися втечею перед
супротивником. Вони радше вибирали смерть, ніж ганьбу
і рабство. Тож Слава завжди йшла попереду них. А вона
плекалася віками на крові тисячі тисяч відомих і
безіменних, загиблих, але ніколи (!) не переможених
Лицарів України-Руси. Ця Слава предків завжди летіла і
попереду війська мужнього князя, допомагаючи йому
здобувати все нові і нові звитяги. Тож цей великий
войовник усвідомлював, що зобов'язаний перед
нащадками "не посоромити землі Руської" незважаючи ні
на що.

Чи не гідними нащадками Святослава стали дві сотні
Січових Стрільців під Мотовилівкою? Це ж вони,
повторивши подвиг князя, його дружини, розгромили у
десять разів численнішу білогвардійську армію, що
складалася виключно з добре вишколених і натхненних
московською ідеєю офіцерів-добровольців. Чи не

приклад мужнього князя надихав воїнів ОУН-УПА, які не
припиняли відчайдушної збройної боротьби проти
загарбників більше десятка років після закінчення Другої
світової війни!

Залишається запитати, чи така мужність є притаманною
чеснотою сучасних володарів.

Отже, щодо взірцевої шляхетності та мужності
Святослава Хороброго не може бути найменших
сумнівів. А як щодо мудрості? У підручниках з історії
переважно намагаються змалювати войовничого князя
обмеженим варваром, що керувався у своїх діях
виключно інстинктами темної підсвідомості та жадобою
до наживи. Деякі історики і донині переконливо
відстоюють "грабіжницьку" суть діяльності Святослава
Хороброго як державного мужа. Найбезпринципніші з
них навіть мають нахабство стверджувати, що великий
князь київський був, нібито, всього-на-всього сліпим,
бездушним знаряддям тонкої політичної гри Візантії! Ті
"мудрагелі", що навчилися ставити прості і зрозумілі речі
з ніг на голову, очевидно, не можуть збагнути самого
поняття "мудрість". Цю вроджену психологічну рису не
слід плутати із звичайною начитаністю, набором певних
знань, чи з тим, що означається мутним поняттям
"інтелігентність". Професори, "ходячі енциклопедії",
надерудовані інтелігенти можуть бути одночасно вкрай
бездарними і плиткими. І новітня українська історія знає
такі приклади. Під поняттям мудрість тут мається на
увазі щось зовсім інше. Це, радше, природжена здатність
до правильного, твердого, неупередженого мислення.
Бажання і вміння думати та переживати за всіх, за велику
справу. Це також здатність передбачати. І не жити лише
сьогоднішнім днем, а розглядати свої дії, як ланку
нескінченного ланцюга причинно-наслідкових зв'язків
між минулим, сучасним та майбутнім. Це вміння
системно мислити та сприймати світ. Це, зрештою,
здатність приймати точні негайні рішення. Це рішучість
думки. Мудрість для володаря є рисою чи не важливішою
від мужності. І Святослав Хоробрий володів нею у повній
мірі.

Тоді невідоме ще було слово "геополітика". Великий
князь київський, якого прозвали Завойовником присвятив
усе своє життя побудові держави, котра забезпечила б
достатній простір і надійні природні географічні кордони
для безупинного розвитку нації. Безперечно, він був чи не
найвизначнішим практикуючим геополітиком України-
Русі, принаймі за останні півтора тисячоліття.

"Найсильнішим зовнішнім виразом експансії Києва було,
безумовно, коротке володарювання Святослава
Завойовника. Цей великий стратег упродовж дванадцяти
літ свого завойовницького розмаху дав найсильніший
вияв геополітичних тенденцій українських земель", - так
характеризує князя один з основоположників ідеології
сучасного українського націоналізму, блискучий
публіцист Ю. Липа.

Як мудрий володар Святослав Хоробрий у всіх своїх діях
керується золотим правилом: "У держави є інтереси". Він
уміє чітко означити ці інтереси. Він знає, як їх
задовільнити. За геополітич-ним планом Святослава,
Руська держава повинна була б міцно опиратися на
Руське (Чорне), Хвалинське (Каспійське) моря, Кавказ та
Балкани на півдні. На Півночі ж - на Варязьке море
(Балтику). Як для тодішньої Європи, що ще не відкрила
Америки, не знала морського шляху до Індії, ці моря, що



для сьогоднішнього світу є просто великими внутрішніми
озерами, мали надзвичайно важливе значення. Тодішнім
державам не був ще потрібний вихід до океану, а
держава, що мала вихід на всі ці три моря і контролювала
їх узбережжя, отримувала не лише надійні геополітичні
межі, а й тримала у своїх руках усю торгівлю між
Північчю і Півднем, між Європою та Азією.

Святослав Хоробрий також добре усвідомлював, що за
законами геополітики дві сильні держави, не маючи
надійних географічних меж між собою (як то моря, гори
чи, принаймні, великі ріки), мирно співіснувати між
собою не можуть. Врешті-решт політичне, економічне,
культурне, ідеологічне і мілітарне змагання та
протистояння між ними обов'язково призводять до
знищення чи підкорення однієї з держав. Тому найперше
київський князь спрямував вістря свого меча на Схід.
Туди, звідки Русь зовсім не була захищена надійними
географічними кордонами (з того боку ще за Трипільське
часів зводилися титанічні оборонні земляні споруди -
Змієві вали) туди, звідки загрожували вороже настроєні
волзькі булгари та хозарський каганат. Святослав
могутніми ударами розбиває хозарську державу,
запроваджує на її території новий порядок і звільняє
Таврію, Озівщину та Кубань для експансії Києва. Цим
самим один з найважливіших на той час торговельних
шляхів - Солона путь - повністю контролюється Києвом.
Принагідно київський володар розбиває ясів та косочів,
караючи їх за допомогу хозарам, і заходить своїм
військом до вірменської держави. Там підкоряє він місто
Бердаа - стратегічний вузол торговельних доріг до Мідії,
Сирії, Месопотамії та Егейського узбережжя.

Ще більшу геополітичну вагу мав напад на столицю
камських болгар (сьогоднішня Казань). Цим ударом
знищив Святослав значення Волзько-Скандинавського
шляху, що не поступався найважливішому руському
торговельному шляху - Гречнику -"із Варяг во Греки і із
Грек по Дніпру".

Походами на Волгу і Закавказзя Святослав Хоробрий на
декілька сотень літ призупиняє розвиток Скандинавсько-
Волзької магістралі, і тим самим припізнює виникнення
якоїсь визначної держави на цьому шляху. Починаючи з
XV-XVI ст., цю магістраль контролює Московщина, аж
поки другий мудрий володар Петро Конашевич-
Сагайдачний знову не пригальмував її розвиток на якесь
століття своїми вдалими походами на Москву. Отак,
зробивши порядок на сході держави, Святослав
спрямовує вістря свого меча на південь та захід.
Очевидно, київський князь у X ст. розумів геополітичне
значення Криму куди краще, ніж українські президенти у
ХХ-му. Він зробив усе для того, щоб заволодіти цією

територією, прогнати з Причорномор'я кочівників і з
півострова греків. Але найбільше вабив Святослава шлях
на Царгород. Він підкорив Болгарію, захопивши
вісімдесят міст і запровадивши новий порядок, зробив
болгарського царя своїм васалом. Переяславець, що став
його балканською резиденцією, Святослав назвав
"серединою" землі своєї і хотів зробити цей град новою
столицею держави. Відомо, що він мав у планах створити
велику імперію, до якої мали б увійти Болгарія, Богемія,
Угорщина та європейська частина Візантії.
Цілеспрямовано йдучи до цієї мети, Святослав створив
антивізантійську коаліцію і поступово розбивав усю
систему Європейських та Азіатських союзів Візантії у
Причорномор'ї. Походами на Дунай мудрий князь
продовжив ще одну важливу для Русі магістраль -
Залозник. І надійно закріпив вагу найголовнішого на
землях між Балтією та Уралом шляху з Варяг у Греки.

Таким чином, Святослав Хоробрий за своє коротке
князювання зумів здійснити більшість власних
далекоглядних стратегічних задумів. На жаль, великий
князь не встиг довершити розпочату справу, а його сини,
внуки та правнуки поступово втрачали і те, що він
здобув. Та найголовніше - великий князь київський
Святослав Хоробрий дав приклад справжньої державної
мудрості своїм нащадкам. Авторитетні світові
геополітики називають Україну "Хартлендом" - себто
"Серцем землі". Вони знають, що той, хто володіє
Україною, - володіє світом. Тепер, на порозі третього
тисячоліття, коли так стрімко змінюється розподіл сил і
перекроюється політична мапа світу, Україна зі своїми
потенційними можливостями має неабиякий шанс стати
однією з наймогутніших та найвпливовіших світових
наддержав. Українська нація, зі своїм потужним пластом
духовної спадщини, який, незважаючи ні на що,
зруйнований все ж менше, ніж в інших націй, здатна
врятувати людську цивілізацію від помітного вже
неозброєним оком скочування до прірви. Але мало мати
потенційні можливості і вигідне геополітичне становище.
Ще треба володіти відповідним характером, щоб їх
використати. У першу чергу необхідно мати якісну
провідну верству, щедро наділену шляхетністю,
мужністю і мудрістю. Пройшовши тисячолітнє
випробування, нація чекає нових Святославів, що
зможуть знову кинути світові горде: "Іду на ви!"

Левко Мартинюк
1997 р.

„Правий напрям”. - Львів: „Ліга-Прес”, 1998. - с. 27-
34.
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Необхідність етнічної однорідності

Одне з найпоширеніших упереджень – мовляв
поблажливість щодо мігрантів, активний антирасизм,
позитивна дискримінація тощо – відповідають
"європейській гуманістичній традиції". Ніби то “права
людини”, незаконно приписані цій гуманістичній
традиції, протистоять небезпекам тиранії і фашизму, які
несуть у собі доктрини національної або етнічної

преференції. Насправді відбулася незаконне
привласнення традиції. "Права людини" – це не більше
ніж спотворена подоба класичного гуманізму. Якраз
навпаки – класичний, особливо еллінський гуманізм
захищав поліс (місто-державу) як однорідну етнічну
єдність. Мультиетнічний гуманітаризм навпаки прямо
протистоїть еллінсько-європейській демократичній



традиції, сприяючи тим
самим соціальній
дисгармонії та
деспотизму.

Заслуга праць Гуртка
"Нація і Гуманізм" під
проводом Іво Бло, та
головно досліджень, які

останній присвятив Аристотелю, – полягає у тому, що
було продемонстровано, що корені давньогрецької
демократії та політичної філософії спиралися на поняттях
первісної однорідності поліса та строгого розрізнення
між громадянами та метеками, іноземцями. У своїй
"Політиці" Аристотель розглядає таке модне в сучасній
космополітичній ідеології поняття "апатрид", яке
позначає абстрактного індивіда і вигнанця, який має
право влаштовуватися там, де йому здається кращим.

“Поліс є частиною природних речей, і людина за своєю
природою – політична тварина. Людина без батьківщини
це деградована істота, тобто істота поза людськими
нормами. Таких ганьбив Гомер, кажучи: "Без роду, без
племені, поза законом, без вогнища", – доводив грецький
філософ. У класичній афінській демократії не існувало
прямого податку, оскільки він вважався притаманним для
тиранії, однак "метеки" (іноземці, що живуть поряд –
вираз який не був зневажливим) сплачували цей податок,
як ціну за дозвіл жити у державі. Політика, абсолютно
протилежна сучасній, яка приваблює іноземців
соціальною допомогою та пільгами, відмовляючи у них
громадянам.

Повага греків до законів поліса несумісна як із
всезагальною декларацією прав абстрактної людини, так і
з постійним порушенням гуманітаризмом законів
(французької) Республіки через адміністративне
сприяння нелегалам чи відмову депортувати злочинців;
це складає акт тиранії щодо громадян і демократичного
законодавства.

Перикл, якого не можливо запідозрити у прафашизмі,
зміцнив в Афінах уявлення, яке вважається сьогодні

диявольським – національна преференція чи, точніше
етнічна преференція. Відхиливши усяке правове поняття
грунту (за яким афінянином вважався той, хто народився
в Афінах), він посилив право крові. Він провів через
голосування закон, згідно з яким афінянином може бути
лише той, обоє батьків якого були афінськими
громадянами. У той самий час сіракузькі тирани відомі
тим, що вони використовували право грунту для масової
натуралізації іноземців, аби розчинити ними автохтонний
народ і знищити будь-яку демократію. Те саме, що
відбувається нині. Якби Перикл зустрівся в уявному
діалозі з теперішніми європейськими керівниками
імміграціоністів, він вважав би їх, ймовірно, підручними
тиранів.

Греки винайшли поняття філія (philia), так переконливо
визначеного на колоквіумі Жан-Марі Ле Пеном: "Це
братерство, ієрархізована прихильність, різновид дружби,
що об’єднувала громадян між собою, узгоджувало з
природнім порядком. Вона здійснювалася у першу чергу
всередині сім’ї, потім відносно друзів, потім
співвітчизників. Згідно Аристотеля "очевидно, що краще
проводити день з друзями і добрими людьми, аніж з
іноземцями і першими стрічними"".

Еллінська "philia" є гуманістичною, тому що вона не
егалітарна, ієрархізована, природовідповідна. Я віддаю
перевагу моєму брату по-крові перед іноземцем, але це не
означає, що я збираюся чинити зло мирним іноземцям. І
він чинитиме так само щодо мене у своїй спільноті, своїй
країні. Елітарний гуманізм дотримується природного
порядку; він не бреше. Бреше егалітарний і утопічний
гуманітаризм. Він прямує до тиранії, до пекла дорогою,
мощеною благими намірами. Це тиранія, яку ми
ризикуємо незабаром отримати у відповідь на можливий
вибух етнічної війни…

Гійом Фай
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Нордична Україна

Готам в українській
історіографії  фатально не
пощастило.  Українці походять
з вайлуватого Трипілля - і це
вже догма.  Тут зійшлися   в
поглядах і неоліберальний
бухгалтер Ющенко, і
нацикуватий археолог Шілов.
Про готів майже заборонено
говорити в третій республіці,
яка святкує 9 травня,
вибачається перед поляками за

Волинь та розпускає шмарклі коло менори в Бабиному
Яру. Про те, що сучасні українці є трохи готами, так
само як скіфами та кіммерійцями згадувати неможна.
Це - небезпечно. Так само як носити козацьку зачіску,  як

читати Міхновського та святкувати день заснування
Першої Української Дівізії. Українська держава,…

Готи — (готською мовою: - Гутанс)
східногерманські народи, які, ймовірно, первісно
заселяли південь Скандинавії, зокрема, острів Ґотланд.

На початку I століття н. е. готи рушили на південь в
Померанію і зупинились у регіоні гирла Вісли. Їх
прибуття ототожнюється з виникненням Вельбарської
культури. Вони мігрували на південний схід уздовж
Вісли протягом ІІ-го сторіччя і обґрунтовались на
території біля Чорного моря. Вважається, що готи також
взяли участь у формуванні Черняховської культури.

У III сторіччі готи розділюються на дві гілки: остготи
(остроготи, гревтунги) і вестготи (візіготи, тервінги).



Вестготи почали одне з перших головних "варварських"
вторгнень до Римської Імперії у 263 р., пограбувавши
Візантій 267 р. Роком пізніше, вони потерпіли нищівну
поразку в Битві при Найсусі (Naissus) і були відтіснені за
Дунай у 271 р. Вестготи потім оселилися на північ від
Дунаю і встановили незалежне королівство у покинутій
Римській провінції Дакія.

Протягом VI-го сторіччя під впливом торгівлі та
військових угод з Візантією остготи та вестготи були
значно романізовані. Вони прийняли аріанство протягом
цього часу. Остготи були завойовані гунами в 370-х рр.
Під тиском гунів у 376 р. король вестготів Фрітигерн
(Fritigern) попросив у Імператора Східного Риму Валента
(Valens) дозвіл поселитися зі своїми на південному березі
Дунаю. Валент дозволив — і допоміг готам перетнути
річку, ймовірно, біля фортеці Дуросторум (Durostorum).
Але внаслідок голоду почалась Готська війна (377—–382
рр.), і Валента убито в битві під Адріанополем
(Adrianople) 9 серпня 378 р.

Вестготи під проводом Аларіха захопили Рим у 410 р. У
418 р. Флавій Август Гонорій надав Аквітанію вестготам,
де вони завдали поразки вандалам і до 475 р. захопили
більшість Іберійського півострова. Були вигнані з
Аквитанії франками, заснували Іспанське королівство, що
проіснувало до завоювання маврами (арабами) в 711 р.

Після поразки гунів, очолюваних Аттілою, при
Каталаунських полях у 451 р., остготи повернули собі
незалежність (454 р.) і при Теодоріху Великому
завоювали Італію в 488-493 рр. Припинили існування як
народ після завоювання візантійським імператором
Юстиніаном Італії в 535-555 рр.

gorlohvat.livejournal.com

Politique potentielle

Усе мы чулі з савецкіх песьняў і
фільмаў словы пра сьветлую
будучыню і пра ворагаў-
здраднікаў, якія замінаюць жыць.
На словах ў гэтых левых ўсё
выдатна: свабода, роўнасьць,
салідарнасьць, братэрства,
талеранцыя і далей па тэксту.
Але ж што мы маем ў
рэальнасьці? У рэальнасьці ж
катаваньні, зьдзекі, забойствы,
гвалт, зьнявага асобы. Як

прыклад вядомы ўсім Пол Пот, які па размаху сваёй
крыважэрнасьці лёгка пераскоквае дыктатараў першай
паловы ХХ ст. Пра яго багата напісана, знаходзяцца нават
маразматыкі, якія спрабуюць яго апраўдваць.

     Пол Пот нарадзіўся ў 1926 г. Сапраўднае ягонае імя -
Салот Сар, а псеўданім "Пол Пот" з'яўляецца
скарачэннем ад французскага «politique potentielle» -
"патэнцыйная палітыка". Насамрэч ён быў чалавекам
разумны і адукаваным – вучоба ў Францыі ўсе ж вам не
ПТУ. Пад час вучобы ў Парыжы, ён пазнаёміўся з Енг
Сары і Кхіеў Самфанам, апошні пры рэжыме “чырвоных
кхмераў” стаўся галоўным тэарэтыкам, таго што
адбывалася ў Камбоджы, якая была тады перайменавана
ў Кампучыю.

Адным з асноўных настаўнікаў гэтых „маладых
інтэлектуалаў" быў францускі філёзаф-экзыстэнцыяліст
Жан-Поль Сартр, які ў 1964 годзе быў ўзнагароджаны
Нобелеўскай прэміяй па літаратуры «за багатую ідэямі,
працятую духам свабоды і пошукамі ісціны творчасць,
якая аказала велізарны ўплыў на наш час». Відаць,
творчасьць Сарта працятая духам свабоды, палягала ў
прапагандуемай ім тэорыі «культурнае рэвалюцыі», гэта
значыць зьнішчэньня культуры як выключна буржуазнае
зьявы. Менавіта такую культурную рэвалюцыю
ажыцьцяўлялі хунвэйбіны Мао ў 60-х гадох. Таксама
вялікую ролю ў фармаваньні ідэяў Чырвоных Кхмераў

мелі таксама францускія трацкісты, мааісты ды іншыя
адкіды грамадства.

       У сваёй напісанай у Парыжы дысэртацыі Самфан
распрацаваў тэорыю „ідэальнага грамадзтва" заснаванага
на аграрных стасунках, у якое ўвойдзе толькі невялікая
частка насельніцтва, а астатнія на час яго будаўніцтва
павінны будуць пераўтварыцца ў „абстрактных істотаў".

       Вярнуўшыся ў 50-х гадох у Камбоджу,
«інтэлектуалы» стварылі таемную арганізацыю „Ангка",
у якую прыймалі людзей, не старэйшых за 24 гады.
Асноўным складам Ангкі былі запакаваныя ў чорныя
кашулі галодныя, пакрыўджаныя на жыцьцё малалеткі з
бедных раёнаў краіны, ўзброеныя аўтаматамі
калашнікава, якія як тыя Сволачы не мелі “Ні каханьня,
ні нуды, ні жалю”. У 1975 г. „Ангка" прыйшла да ўлады і
за 3 гады і 8 месяцаў свайго кіраваньня зьнішчыла 3 314
768 жыхароў - каля траціны ад усяго насельніцтва, у тым
ліку 70-75% усіх дарослых мужчын, усю інтэлігенцыю і
духавенства, разбурыла да асновы культуру і
цывілізацыю Камбоджы.

Для большай перадачы атмасферы, што панавала пры
ўладзе Чырвоных Кхмераў, варта прывесьці вытрымку з
інструкцыі па прымяненьню спецыяльных метадаў
допытаў да ворагаў радзімы і рэвалюцыі, якія
ўтрымліваліся ў сумнавядомай палітычнай турме С21. У
прыватнасьці ў інструкцыі адзначалася: «Мэтай
ужывання катаванняў з'яўляецца атрыманне адэкватнай
рэакцыі з боку дапытваемага. Катаванні ўжываюцца не
для забаўкі. Боль трэба чыніць так, каб выклікаць у
дапытваемага хуткую адэкватную рэакцыю. Іншай мэтай
з'яўляецца псіхалагічны надлом і страта волі ў
дапытваемага. Пры катаванні не варта зыходзіць з
уласнага гневу або самазадавальнення. Біць дапытваемага
трэба так, каб запалохаць яго, а не забіць да смерці. Перш
чым прыступіць да катавання, трэба праверыць стан
здароўя дапытваемага, а таксама праверыць спраўнасць і
прастэрылізаваць прылады катавання. Не варта забіваць



дапытваемага раней часу. Пры допыце галоўнымі
з'яўляюцца палітычныя мэты, прычыненне ж дапытваему
болю другасна. Таму ніколі не трэба забываць, што вы
займаецеся палітычнай працай. Нават падчас допытаў
варта стала весці агітацыйна-прапагандысцкую працу. У
той жа час неабходна пазбягаць нерашучасці і ваганняў,
калі ёсць магчымасць атрымаць ад ворага прамыя адказы
на нашы пытанні. Неабходна памятаць, што нерашучасць
здольна замарудзіць нашу працу. Іншымі словамі, у
агітацыйна-выхаваўчай працы такога роду неабходна
выяўляць рашучасць, настойлівасць і катэгарычнасць.
Мы павінны прыступаць да катаванняў без папярэдняга
тлумачэння іх прычынаў і матываў. Толькі так вораг
будзе зламаны».

Пол Пот, быў насамрэч геніальным рэвалюцыянерам. Ён
здолеў адмяніць не толькі ўсе буржуйскія інстытуты, якія
прыносяць прыбытак эксплуататарам, а-ля банкі, наёмная
праца, камерцыя, але нават пайшоў далей – разбурыў
гарады, вярнуўшы народ ў цямрашальства
першабытнасьці. Зразумела, каб ніхто не бунтаваў

метадамі «вялікага» Мао была выразана ўся інтэлігенцыя,
а пасьля наогул ўсе хто умеў чытаць-пісаць - ну а
навошта разумныя людзі? Яны ж могуць прачытаць што
не трэба, каб чаго не выйшла пасьля з гэтага. І гэта яшчэ
ня ўсе, бо вянцом думкі сонцападобнага Пола Пота была
забарона вясельляў, днёў народзінаў і наогул якіх-
небудзь непартыйных сьвятаў, быў нават забаронены
веласіпед. Цікава, чаму Пол Пот не адмяніў закон
сусьветнага прыцягненьня? Такім чынам Пол Пот
дасягнуў і свабоды і справядлівасьці і салідарнасьці і
нават роўнасьці, бо перад сьмерцю роўныя ўсе. Сам жа
Пол Пот падох як сабака, хаваючыся ў джунглях і будучы
асуджаным на пажыцьцёвае зьняволеньне ў сваёй хіжыне
сваімі ж паплечнікамі.

druving.livejournal.com

Добре слово про правих диктаторів

Безумовно, Адольф Гітлер перебуває поза конкуренцією,
але хотілося б згадати ще деякі історичні постаті , що теж
твердо відстоювали державні та національні інтереси і
боролися з червоною чумою на батьківщині.

1.Франциско Франко

Під час громадянської війни в
Іспанії на територіях,

підконтрольних
республіканцям, панував
червоний терор, знищували
собори і монастирі, масово
розстрілювали священиків,
офіцерів і інших "пособників
фашизму".

В Іспанії відкрито діяли
численні агенти НКВС, а золотий запас країни був
вивезений у СРСР.

Чесний і мужній каудильйо Франциско Франко, що стояв
на чолі Іспанії з 1939 по 1975 роки, врятував свою
Батьківщину від жахів комунізму, не дав перетворити її
на сателіт Кремля, не допустив утягування країни в Другу
світову, а в 50-х роках забезпечив помітний економічний
підйом.

Нещодавно в Іспанії був прийнятий закон про історичну
пам'ять, що засуджує франкістську диктатуру і
пропонує забрати з громадських місць усі її символи.

2.Чорні полковники

У період диктатури "чорних полковників" (1967-1974) у
Греції не проводилися парламентські вибори і були
розпущені політичні партії. Проте уряд вживав
ефективних заходів з розвитку національної культури і
духовності.

Було відкрито 800 початкових шкіл, 115 ліцеїв, 4
педінститути. Під захист держави був узятий "кафаревус"
- класична грецька мова, що не витримувала конкуренції
з простонародною "дімотикой".

Влада, що спиралася на християнські цінності, невпинно
піклувалася про мораль грецького суспільства й
авторитет церкви. По всій країні стояли щити, виконані в
національних кольорах і підписані словами: "Греція –
країна християн, у ній немає місця комунізмові".

3. Беніто Муссоліні

За всю італійську історію завдати нищівного удару по
могутній мафії зумів лише один політичний лідер –
Беніто Муссоліні.

"Ми не терпітимемо в Італії
другого уряду!" - заявив
дуче, прийшовши до влади.
Силовим структурам був
даний карт-бланш на
боротьбу з мафією.

Поліція більш не обтяжувала
себе дотриманням
юридичних процедур, збором
необхідної доказової бази і

коректним поводженням з арештованими злочинцями.

Мафіозні боси в нових умовах уже не могли витрачати
свої надзвичайні капітали на підкуп корумпованих
депутатів, продажних суддів, брехливих адвокатів. Сотні
великих мафіозі в паніці втекли в США.

До початку 1930-х років італійська мафія була майже
повністю розгромлена. Вдруге вона ожила лише після
падіння Муссоліні.
4.Аугусто Піночет



Генерал Піночет скинув
лівацький уряд Альєнде, що
своїми діями довів до повної
розрухи економіку Чилі.
За наказом Піночета був
розпущений парламент, що довів
свою повну некомпетентність і
недієздатність.
За час правління чилійської
хунти були проводені масові

чистки, в результаті яких загинули більш 3000 чилійських
комуністів, інші змушені були залишити Чилі.

Генерал врятував свою країну від хаоса, економічної
розрухи, громадянської війни та червоної зарази. За його
правління сталося чилійське економічне диво.

borysfen.livejournal.com

Cмерть київського двору

Київський двір помер.
Двір старого і
шляхетного міста є
мертвим. Зникла
правдива і дуже
самобутня  частина
простору. Кияни цього
майже не помітили.
Мабуть тому, що кияни
зникли, іще раніше
аніж почали помирати

їхні двори. Довкола Софіївської площі, вздовж вулиці
Саксаганського, на Подолі, на Паньківській і на
Тарасівській вулицях ці двори ще існують, але з них
невловимо зникає своєрідний дух міста, таємничий Geist.
Київський капіталізм, подібний на хижого та голодного
кабана з несамовитим рохканням вже  поглинув такі
принади нашого міста як букіністичні магазини. Там, де
колись можна було віднайти прижиттєві видання
«римлянина» Зерова та українські переклади Рене Шара,
у наш скупий та підлий час торгують мобільними
телефонами, нижньою  білизною для повій усіх статей та
гаванськими сигарами. Київську книгарню знищили.
Вбили. Настала черга київського двору. Адже, двір у
великому та прадавньому місті, це – трохи більше аніж
просто залаштунковий додаток до вулиць. Київський двір
був територією міфу, а не анекдоту. Київський двір був
місцем, де в дні смути переховуються заколотники, або
заходять на перекур спецназівці. Київський двір був
довершеною предтечею справді злотоверхого, справді
імперського міста - Княжого Києва  Зараз це просто
автостоянка для буржуазії або пристановище останніх
бомжів.

Іще минулого року київський двір був живий. Крізь
вузенькі арки, крізь завжди іржаві грати старих брам
повільно немов щока янгола на картині Ботичелі
відкривалася  висока стіна,  помережена сліпучим
язичницьким сонцем, відкривалися фрагменти балконів
та вікон, фрагменти потаємного буття,  стіну вкривав
дикий плющ або хворобливий виноград. Десь у глибині
двору гралися діти. Рипіли гойдалки. У київському дворі
було багато сонця. Завжди. У будь-які календи студеного
гіперборейського року.  На дні нашої пам’яти, ці

вигублені мертві двори лишаться  як парафраз хмільного
весняного свята, як  країна вічного світання, як глибоке і
золотаве володіння трохи холодного нордичного сонця.
На дні нашої пам’яти завжди лишаться ці двори, двори
першого кохання,  двори першого червоного вина, двори
перших ножових бійок, двори перших безпритульних
ночівель,  двори-колодязі, двори–ковчеги, двори–схрони,
і , нажаль, вже двори-мерці.

Смерть київського двору супроводжується переможною
ходою по нашій землі такої цікавої істоти як Homo
Neoliberalis. Це трохи інфантильне, але цупке і підле
створіння  вбило київській двір. Вбило, паркуючи свої
машини, займаючи нижні поверхи під офіси та борделі,
зводячи будмайданчики на місці гойдалок та невеличких
гаїв. Воно не спустилося з Місяця. Серед представників
цієї пекельної раси є багато етнічних українців. Вони
були на Майдані у 2004, вони читають Андруховича  і
голосують за націонал-оранжистів, але саме через них
поволі, але безугасно зникає Україна, поступаючись
місцем на цій землі іще одній філії глобального
канібальського супермаркету.

Вочевидь, на це  не має ради. Київський двір мертвий.
Україна, правдива, містична, трохи гайдамацька, трохи
сковородинська Україна відступає за околиці. До сіл та
передмість. Столицю знову посів ворог. Ворог
незнищений та підступний. Ворог, який нищить вже не
людей і не культуру, а нищить самий простір, у якому
існують і люди, і культура. Ворог, який говорить нашою
мовою, читає наші книги. Страшний ворог. Близнюк, тих
голлівудських прибульців-людожерів та вампірів, які
вправно вміють прикидатися людьми. Малоросійський
різновид пожерливої  the Thing з нудного фільму
божевільного  Джона Карпентера. Як нищити цього
ворога поки що невідомо. Україна, яка відступила за межі
вже вкотре сплюндрованої золотоверхої столиці поки що
лише зосереджується та  по-старосвітському святить
ножі. І мені страшно уявити той час, коли Україна
вогненним та голодним торнадо повернеться до Києва.
Відвойовувати свій Lebensraum. Бодай у вигляді
спаплюжених дворів.

gorlohvat.livejournal.com



***

...На проспекті Степана
Бандери стояла приємна
ранкова прохолода і

панцегренадерський
курінь імені Симона
Петлюри. У прозорому
квітневому повітрі над

містом басовито гуділи мотори важких винищувачів
"Джміль", що здійснювали звичний ранковий обліт
Мертвої Зони. Бадьоро наспівуючи "Ще не вмерла
Україна" натренованими горлянками, десятки трудових
батальйонів Добровільних Помічників поспішно
виповзали нескінченною шеренгою через броньовані
ворота Зони....Довкола майоріли десятки червоно-чорних
стягів із гаслами: "Рішення 30-го Великого Збору ОУН - в
життя!", "Всі на українізацію!", "Хто не працює, той не
житиме в Україні".

Поминувши чотири ряди загороджень з колючого дроту і
металеві протитанкові "їжаки", Сруль Абрамович
Сруленко обережно поправив кашкет-"мазепинку", і
критично оглянувши ряди своїх одноплемінників,
крикнув: "Стій! Струнко!". Стиха обклавши матюками на
ідиші тих, що надто апатично співали Гімн України,
Сруленко подумав: "Знову хорунжий Байда змусить
шикуватися в колони по двоє, марширувати під звуки
"Маршу Петлюри" і вголос повторювати Декалог
Українського Націоналіста....А все через тих засранців,
яким, бач, мало дали по шиї..."

Проте Сруленко помилився цього разу. Хорунжий Байда
минулого вечора добряче розважився в товаристві
Роксоляни Горицвіт, за якою мрійливо задивлялися чи не
всі старшини елітної Третьої Панцерної дивізії,
розташованої в столичному гарнізоні стародавнього
Львова. Вродлива волинянка з очима кольору індиго та
дипломом Академії Генерального Штабу ЗС України
після довгих умовлянь Байди нарешті погодилася
повечеряти разом у фешенебельному ресторані
"Чугайстер" із колєжанкою із СБ та приятелем Байди з
штабу Галицької Повітряної Армії. Тож настрій у Байди
наступного ранку формувався у лірично-мрійливому
ключі, адже перед очима дотепер стояла зваблива
посмішка Роксоляни та глибокий виріз на її червоно-
чорній сукні.

...Сруленко поквапливо оббіг ззаду стрункі ряди вбраних
у темне "хакі" бійців 5-го Батальйону Добровільних
Помічників, і, пересвідчившись, що все гаразд, чемно
виструнчився перед джипом хорунжого Байди. На
задньому сидінні чорного відкритого "Борисфена"
армійського зразка зручно розтягнувся хорунжий Байда,
та робив вигляд, що ретельно вивчає папірці в зеленій
папці. Водій Байди і його ад’ютант тримали напоготові
кулемети системи "МГ-91" та похмуро розглядали натовп
вчорашніх господарів життя.

"Слава Україні!" - вигукнув Сруленко і підніс руку до
кашкета.

Байда недбало кинув погляд на рудого вайлуватого
уродженця Бердичева й іронічно подивився на
годинника.

"В чому справа, Сруленко? Знову не поспішаєш? Коли
їздив на "Лендкрузері", то гасав як навіженний, а як
працювати на користь Української Самостійної Соборної
Держави, то де там...Треба було тебе, Сруленко,
відправити на фортифікаційні роботи десь так на
Рязанський фронт, разом з отим недисциплінованим
кодлом. Не вмієте ви гуманізму цінити..."

Сруленко чемно посміхнувся: "Служу народу України!!!"

За три роки свого знайомства з Байдою він знав, що коли
хорунжий жартує десь такими словами, то він у
непоганому гуморі. А отже, працювати сьогодні
доведеться не на кар'єрі чи танкоремонтному заводі, а,
може, десь на будівництві нового житла під Оброшином.
Робота неважка і приємна, та й годують непогано. А
клімат який....довкола ставки, озера, верби з очеретами,
соснові переліски та дубові гаї, а серед них - білосніжні
котеджі робітників заводу "Сільмаш"...."Живуть же
люди", - подумав раптом із заздрістю Сруленко - "Не те
що ми свого часу..."

Він пригадав останні декілька років свого життя перед
Великою Катастрофою. Відрядження до Києва,
переговори з російськими партнерами, розширення
"бізнесу", відпустки на Коста дель Соль, дружина Маріна,
коханки Лєна з Пєтєрбурга і Таня з Маріуполя, солідний
рахунок у банку. Звичайно, не обходилося без нервів,
хвилювання та ризику - "розборки" з конкурентами,
виклик "бригади" з Дніпропетровська, нарвані
есбеушники в шкірянках, що "мочили" тих львівських
рагулів...Потім були ті вибори, аж досі є про що
згадати...грошей тоді вклали неміряно, бо серйозні дяді з
Києва дали точні вказівки і директиви. Звичайно, тих
"опозиціонерів" тоді замочили досить легко, бо частину з
них просто купили, інших залякали, когось просто
пристукнули...а решта були добре оплачуваними
агентами режиму. Тож поагітувати їм, звичайно, дали для
годиться, але потім закрутили гайки і всьо стало чікі.
Наступні кілька років були золотою добою для
нормальних людей, що робили свій бізнес. Ті сволочі з
Москви, звичайно, не давали розвернутися, зате нафти
дешевої гнали нам достатньо, а що столицю з Києва до
Єнакієва перенесли, так то закони ринку диктують.
Стабільність, ефективність, надійність. Але вже і тоді
траплялися якісь навіжені малолєткі, що з автоматом і
трьома пляшками з бензином пробували зробити
"революцію". Ну їх по голові звичайно не погладили, але
крім Львова, Тернополя і Франківська чомусь полізла
всяка нечисть з Черкас, Полтави і Харкова. Починалося у
них все, як колись давно у піонерів - строєм ходили, пісні
якісь співали, вогонь в лісі палили, ну там по голові
могли дати комусь. Нам що до того - мають той, як його,
інститут один педагогічний, школи там свої, дві газети на
"мові" і одне ФМ радіо по годині в день, хай тішаться.
Але щось таке сталося тоді...словом, почалася якась
чортівня: підривали офіси, стріляли по вікнах, джип
спалили мені, ссуки, під домом прямо, сусіда Васю,
авторитета, грохнули в сауні. Нафтопроводи підривали, в
Житомирі банк захопили, трасу міжнародну в Карпатах



блокували на тиждень. Прийшлося їх трошки
притиснути, благо спеціалістів російських прислали з
Твєрі, ФСБ разом з нашою "конторою" почало зачистки,
але то слабо помагало, бо вони ніякої організації не мали,
просто відморожені націоналісти, яким втрачати нічого.
А потім вони зв'язалися з кримськими татарами, ті щось
там в Москві підірвали таке, словом, з чеченцями
кооперативчик зробили, прийшлося їх вивозити вдруге,
але за них араби по всьому світу встали. Посольства
підривали, аеропорти, літаки і т.д. Ну і Ізраїль, само
собою, почав наводити порядок по своєму. І тоді ці
нацики наші зовсім озвіріли, їм гроші з всього світу
йшли, вони вже вертольоти збивали, а добровольців у них
неміряно було, почали натуральну громадянську війну.
Ясно, що частина нашої доблесної "бєзопасності"
позорно злила, і в тих появилася бронетехніка і кадри
справжні. Тим часом в Росії почалися масові виступи
татар, калмиків, кавказців, і сепаратизм на окраїнах, а
китайці скористалися і ввели війська в Примор'я - от ми і
залишилися без ограниченого контингенту на
Лівобережжі. Словом, потім Ізраїль рознесли ракетами з
Ірану і Пакистану за повний геноцид палестинського
народу, Штатам надоїло за таких лузерів вписуватися, і
вони почали з Китаєм Росію ділити. А в нас - відомо що:
Київ взяли без бою, Севастополь вирізали, Донецьк
штурмували три тижні...таки дотиснули, гади...і не
зупинилися, полізли далі. Де вони там зараз стоять?
Краснодар – Рязань - Вологда? А тут - українізацію
провели. Хто не говорить державною - на шахти або в
зону окупації "К" - там татари порядкують, від Криму до
Бердянська. Повну люстрацію провели, переатестацію
всіх службовців. Ну і трибунал у Чигирині чи де там
працював два роки - судили поголовно, розстрілювали
без міри. Економіку підняли, що сказати? Гроші з
рахунків наших їм віддали, європейські демократи
хренові, побоялися нестабільності. Ну і плюс державне
регулювання, безробіття не то що скоротили - з Польщі
до них їдуть, працюють на Херсонщині і Слобожанщині.

От прізвище мені поставили, конешно, не дуже. Ну і що
ж? Добре, що живим залишили, не поставили до стіни за
співучасть у злочинах проти української нації. Правда,
працювати на відбудову державності ще років двадцять
залишається, так може ще амністують за сумлінну
працю."

"А русизми в мене все-таки трапляються", незадоволено
подумав Сруленко. "Чи то ввечері почитати літературку?
Щось попрощє, Нечуя-Левицького там, ще у них цей був,
як його, Глібов...А то знову на виховній годині в суботу
Байда скаже двадцять раз статтю Донцова "Єдине, що є
на потребі" вголос читати. Потім крос 5 кілометрів
бігати. Нема дурних, мову треба вчити. Не засипатися
би..."

Перекинувши ноги через борт броньованого
"Борисфена", Байда пружно зіскочив на акуратно
виметену бетоновану поверхню дороги. Заклавши руки за
шкіряний пасок портупеї, він на мить задумався,
оглядаючи мальовничу околицю. Потім запалив цигарку
"Бескид" і кинув: "Так, Сруленко, зараз будуть
вантажівки хвилин за 10, готуй своїх нафталінів, поїдете
щебінь носити...."

День у Байди обіцяв бути напруженим. По-перше, до
обіду панькатись з цими злочинцями, потім заняття з
тактичної підготовки в штабі полку, тоді нарада з
контррозвідкою...Конспекти з політичної підготовки та

історії національного відродження України теж треба
написати. А ввечері - з Роксоляною на новий історичний
блокбастер з елементами любовної драми "Влітку 1919"--
у "Кінопалац", красень на 2000 місць....

Дотримуючись триметрового інтервалу, до виструнченої
шеренги під'їхали три десятки критих брезентом
вантажівок "Сварог"

- Ну що, зрадники Батьківщини, запроданці, рекетири,
злодюги? Готові розпочати трудовий тиждень на благо
українського народу?

Не чекаючи відповіді, Байда витяг аркуш паперу і
підкреслено бадьоро зачитав витяг з нового наказу про
посилення трудові дисципліни і запровадження
відповідальності за невиконання місячної норми
виробітку. Оглянувши принишклі шеренги, він
продовжив:

- В рамках підготовки до визначного
загальнонаціонального свята - Дня Другої Полтавської
Битви - Директорія Українських Національних Зборів
оголошує про початок амністії для осіб, позбавлених
громадянських прав, які щиросердно розкаялись у
злочинах проти народу та змили свою провину кров'ю,
воюючи у тилових підрозділах Українських Збройних
сил. Ну, вас, потвори, це безперечно не стосується...А от
за новим розпорядженням командування Галицького
Військового Округу в нашому регіоні здійснюватиметься
оновлення дорожно-транспортної мережі, від сьогодні і
до липня працюватимете щодня на ділянці Львів-
Борислав.

Хто злісно саботуватиме трудовий процес, завтра буде
пускати бульки на каналі Полтва-Дністер. Там, кажуть,
бракує робочих рук. Тож, Сруленко, ловитимеш гав -
буде тобі і твоїм засранцям повний детермінант,
синойкізм і параллакс!

Поет за покликанням, Байда любив вставляти в свої
філіппіки різні сторонні терміни з арсеналу природничих
наук. На його думку, це стимулювало його підопічних до
прискорення мисленнєвого процесу.

- І ще одне...Байда похитався на каблуках і життєрадісно
кинув: "Як не почую українських народних пісень
дорогою - порву всіх, як мавпа газету!"

Конвой вантажівок і бронетранспортерів зупинився на
перехресті, пропускаючи довгу колону танків з десантом.
Четверта Гвардійська Панцерна Бригада повертається з
маневрів. Хлопці як дуби, всі на підбір, здоровані у
чорних беретах, співають "Гей, видно село".

Скориставшись вимушеною зупинкою, Байда взяв із
заднього сидіння декілька ранкових газет. Треба ж знати,
про що пишуть. "Шлях Перемоги", двадцять сторінок з
ілюстрованим додатком. Ага, вчора ліквідовано спробу
прориву ворожого угруповання з району Тамбов-
Липецьк, знищено до 250 одиниць ворожої бронетехніки.
Наступ наших моторизованих частин в напрямку
Нижнього Новгорода розвивається успішно, окремі
контрудари росіян відбиваються на землі і в повітрі.
Вчора штурмова авіація та гелікоптери підтримки
здійснили 2000 вильотів в смузі дій групи армій "Північ",
бомбардувальна авіація атакувала Саратов, Казань,
Оренбург, про втрати не повідомляється. В Архангельску



висадився обмежений контингент морської піхоти США
та скандинавські миротворчі підрозділи для запобігання
безладу серед цивільного населення, генерал Айронсайд
надіслав вітальну шифрограму в Ставку Східного фронту
у Воронежі. Наказ Верховного Вождя про звільнення всіх
ворожих військовополонених, здатних довести
українське походження, з таборів тимчасового
утримання. Заява Комітету Національного Возз'єднання в
Курську про бажання ввійти до складу Української
Самостійної Соборної Держави. Підтверджено
повідомлення світових інформагенств про прибуття двох
російських атомних підводних човнів з балістичними
ракетами до зони інтернування в районі Землі Франца-
Йосифа, українське консульство обіцяє заопікуватися
українцями зі складу екіпажів роззброєних ракетоносців.
Адмірал Черевиченко провів спільний брифінг з
командуванням коаліційних морських сил в районі
Баренцевого моря; повідомляється, що в зв’язку зі
зменшенням загрози українське командування виведе
авіаносець "Гетьман Дорошенко" з театру бойових дій. За
даними супутникової розвідки, передислокацію
російських військ з Уралу припинено: за словами
оглядачів, це пов'язано з антивоєнними демонстраціями,
що відбулися вчора у всіх великих містах Російської
Федерації. Так, зрозуміло.....Що в нас далі? Центральна
Росія, на фото - командування Галицької Бригади Смерті
вручає нагороди бійцям диверсійного загону "Помста
Покуття" за успішне виконання бойового завдання за
лінією фронту. Київ, Верховний Вождь вручає
полковникові авіації Роману Олійнику Хрест імені
Степана Бандери, на рахунку льотчика з Кіровограда - 50
ворожих літаків. Міжнародний огляд-на зустрічі в
Стасбургу було досягнуто згоди про форми участі
України у повоєнному врегулюванні в Євразії,
представники Китайської Народної Республіки та
України підписали угоду про гарантії суверенітету
Української Народної Республіки Зеленого Клину зі
столицею в Хабаровську. Тривають переговори про
статус українсько-китайських тимчасових стабілізаційних
сил в районі Омськ-Барнаул.

Тепер - дайджест іноземної преси...Передова в "Die Welt":
"Український Райх - щит проти світового варварства",
"Le Figaro": "Центральноєвропейська імперія", "Corriere
della Sera": "Перспективи українсько-італійської дружби",
"New York Times": "Нові горизонти демократії?"...Що,
хлопці, не чекали? Отож бо....

Тепер - столичні "Київські Вісті": "Завершується
будівництво найбільшого в Європі аеропорту у
Черкасах", "Верховний Вождь відкриває останню чергу
автостради Ліссабон-Мелітополь", "За результатами
соціологічних опитувань, 75% населення Перемишля
виступає за перехід міста під українську юрисдикцію".
Новини науки: фахівці Центру Інформаційних
Технологій в Білій Церкві розробили принципово нову
архітектуру процесорів надвисокої швидкодії, очікується,
що вже цього року розробка вийде на міжнародний
ринок. За словами директора Національні Лабораторії
Ядерних Досліджень в Прилуках, наступного року
Україна матиме в розпорядженні декілька десятків
термоядерних зарядів. Представники США висловили
глибоке розуміння з приводу розширення української
програми озброєнь "Яйце-Райце 5000", спираючись на
досягнуті у Монреалі домовленості.

Культура: надійшло в продаж академічне 200-томне
видання "Українська класика", довгоочікувану новинку

презентував патріарх української літератури Михайло
Письменний. За його словами, перший тираж видання
становить 7000000 примірників, проте очікується, що вже
в листопаді на полицях книжкових крамниць з'явиться
друге видання серії. Лауреатами Міжнародної Премії
імені Василя Стуса цьогоріч стане, швидше за все,
відомий латиноамериканський письменник і
правозахисник українського походження Пабло
Майстренко. Церемонія нагородження відбудеться завтра
у столичному палаці "Україна"; розмір премії імені
Василя Стуса становить 1,5 мільйони нових українських
гривень.

В рамках благодійної акції "Країна моєї мрії" розпочали
концертний тур ветерани колишньої російської естради
Олег Газманов та Микола Розторгуїв; заплановано, що
митці дадуть від 80 до 100 концертів у таборах
російських військовополонених на Слобожанщині. До
програми виступів увійдуть переважно пісні з нового
альбому співаків "Любіть Україну, мать вашу!".
Нагадаємо, що обидва виконавці були затримані свого
часу фронтовими органами безпеки за ряд злочинів проти
духовності українського народу та неодноразову
антиукраїнську агітацію і пропаганду, проте з огляду на
похилий вік і зразкову трудову діяльність обох було
достроково звільнено з ВТК ім.Макаренка.

Приязно помахавши рукою вслід останньому танку,
Байда дав наказ продовжувати рух. Конвой, набираючи
швидкість, виїхав за межі передмістя і наближався до
величного меморіального комплексу.

Мимоволі Байда відклав газети подалі і набрав
серйознішого вигляду. Навіть здаля "Храм Героїв"
навівав ясний смуток і теплу печаль.

Монументальний штучний пагорб було споруджено три
роки тому, працею двохсот тисяч полонених та
Добровільних Помічників, і тепер його обриси можна
було розгледіти здаля за десятки кілометрів. Місце
розташування меморіалу було вибране таким чином, що,
їдучи до Львова будь якою з чотирьох магістральних
автострад, обминути його було неможливо. Хоча зараз
конвой на чолі з "Борисфеном" Байди проїздив за кілька
кілометрів від підніжжя пагорба, хорунжий чітко уявляв
вічнозелений смерековий ліс, посаджений на схилах,
кришталево чисті водограї, що спускалися гранітними
скелями. На вершині пагорба було побудовано гранітний
пантеон, на стінах якого було вибито імена всіх, хто
загинув у боротьбі за Відродження. Власне, колись на
цьому місті було розстріляно десятьох львівських
студентів - першу організацію руху Опору, що поклала
початок кривавій війні за Визволення. Перед Пантеоном
на бетонному постаменті було встановлено сталевий
хрест заввишки 50 метрів - подарунок металургів
визволеного Донбасу - біля якого несли почесну Варту
бійці Гайдамацького Полку. Байда разом із своєю
частиною не раз брав участь в урочистостях, присвячених
пам'яті загиблих, і образ простого широкораменного
хреста над символічною могилою глибоко врізався у його
свідомість.

Добровільні Помічники, що бадьоро тягнули дорогою
"Ой на горі два дубки", мимоволі принишкли, і не,
чекаючи команди, скинули кашкети-"мазепинки"...

Повертаючись по обіді з пропускного пункту Мертвої
Зони, де він під розписку передав натруджений і



нагодований загін Сруленка військам внутрішньої
охорони, Байда відпустив штабного "Борисфена" і пішки
вирушив вулицями Львова.

Позавчора на обіді в штабі полку хтось висловив
"оригінальну" ідейку - свіжу, як онучі російського
танкіста на Східному Фронті. Мовляв, в сучасних умовах

примусова праця скоро стане вкрай неефективною.
Дзуськи! Задоволено поглядаючи довкола, Байда не
стримував захоплення від футуристичних споруд на
зразок нового хмарочосу "Просвіти" чи презентабельного
торгівельного центру "Маківка"....

nachtigal88.livejournal.com

***
Присвячено загиблим воякам 14 Дивізії СС «Галичина»

Він бачив її на параді,
Біляву принцесу свою,
Вона йому посміхалась,
Коли він проходив в строю.

І снилась солдату щоночі,
Очей дівочих блакить,
І все було б нібито добре,
Та долі нажаль не спинить.

Він мріяв, що верне додому
І знайде красуню свою,
Глядітиме з нею на зорі,
Але був наказ на війну.

В бою біля станції Броди,
Він думав, що може мине,
Та куля ворожа зненацька,
Урвала життя молоде.

В ту мить як він їй пригадався,
Солдат вже лежав на траві,
У сірому однострої
Із левом на рукаві.

20 березня 2008 року від Р.Х.

Коваль Людота

Одного разу під Києвом було знайдемо меч, кінця X ст..
Довго тривали дискусії про його походження, меч був

виконаний настільки майстерно, що дослідники не вірили
в те, що він створений в Україні. Аж доки на лезі меча не
було виявлено надпис „Коваль Людота”.

У кузні наповненій жаром,
За місяць, а може й за рік,
Скував він меча видатного,
Й прославив себе він навік.

Не раз із воїном руським,
Той меч у поході бував,
Не раз трощив лати хозарські,
І голови люто стинав.

В буремні часи лихоліття,
Упав якось воїн з коня,
І разом з мечем гостробоким,
Засипала його земля.

Ім’я те хоробре вояцьке,
Літопис на віки згубив,
А хто ж його зброю ту грізну,
Хто лезо славетне зробив?

І хто він цей майстер заліза,
І хто він чаклун цей вогню?
Лишив по собі він два слова,
Два слова вкарбовані в сталь
Два слова не стерті віками:
„Людота. Коваль”

20 березня 2008 року від Р.Х.

haidamaka14.livejournal.com

Юрий Несторенко

Московия

...А родиться бы мог в Новгороде или во Пскове я,
На ином рубеже, при ином повороте судьбы,
И вести новгородскую армию к стенам Московии,
Где бесчестье в чести, где предателей славят рабы.

Где плюгавый упырь, плешь прикрывши татарскою
шапкою,
Зло пирует в Кремле, без вина душегубствами пьян,
Где герой палачу салютует кровавой культяпкою,
И князья жирнобрюхие лижут монарший сафьян,

Где раздавлена вольность ударом кровавого молота,
Где оболгано все, что не вышло отнять и украсть,
Где Иван Калита прятал в погреб иудино золото,
Где пред властью трясутся одни, а другие - за власть.

С четырех бы сторон подойдя к окаянному городу,
Створки Спасских ворот мы бы вскрыли варяжским
мечом,

И кремлевских бояр из палат потащили за бороду,
Да швырнули б со стен вместе с их азиатским бичом.

И навек бы развеяться тяжкому, душному мороку!
Воля, честь и права - снова были б не просто слова...
В самых жутких мечтах никакому заморскому ворогу
Не содеять того, что ты сделала с Русью, Москва!

Серость в мыслях и лицах, наследственное косоглазие
Да сутулые спины, безропотно ждущие плеть,
Сквозь лохмотья Европы бесстыдно таращится Азия
И в округлых обводах церквей проступает мечеть.

Да, Москва, не сыскать ни в Европе таких, ни в Америке!
В профиль - камера пыток, анфас - площадной балаган,
Из похмелья - в запой, вечный пафос кабацкой истерики,
Поцелуй с мордобоем, да деньги под ноги цыган.

Ой ты, каменный спрут с краснозвездною шапкой на
темечке!
Все твои типажи перемешаны в нашей беде:
Толстомясая бабища, на пол плюющая семечки,
Косорылый опричник с засохшей соплей в бороде...



Со стрельцами царей, да с гэбульниками пустоглазыми,
Год от года кряхтя, но крепя упыриную рать,
Город Мутной Воды расползался вокруг метастазами,
Пол-Европы подмял, и весь мир собирался сожрать!

Но бодливой корове рога обломала история,
И гнилую империю явственно тянет ко дну.
Нет, Московия - вовсе не Русь! Это - лишь территория,
Где кремлевские ханы держали народы в плену.

Где родился - не главное. Главное - мыслить толковее,
И воскреснет свобода, и снова сплотятся ряды,

Чтоб вонзить европейскую сталь прямо в сердце
Московии -
В азиатское сердце проклятой Московской Орды!

Нечисть пятится прочь, коль назвать ее истинным
именем,
И былыми победами зря утешается враг -
Главный бой впереди. Свежий западный ветер над
Ильменем
Наполняет нам крылья. И тает клубящийся мрак.

ugunskrusts83.livejournal.com

Мираж Империи

У нас осталась только Кровь
С тех пор как нас лишили Почвы,
Царевны осквернив альков
Гортанным клёкотом восточным.

Границ имперских рубежи
Уж девяносто лет размыты...
Сеть территорий - миражи -
Чертила длань космополита!

"Вернуть давно пора нам Крым,
В союзе с братской Беларусью.
Курилы? Нет, не отдадим!
Аляска наша!" Но смеюсь я

Над этой мелкой суетой
Квазиимперских голодранцев.
Россия наша? Бог с тобой,
Она - как жезл, в заплечном ранце

Где б не носила нас судьба,
Мы за собой несём Россию,
Ведь нам претит удел раба,
Склонившего покорно выю,

Лишённого родной земли,
Что мнит по дурости своею -
Его цинично развели,
А он, от важности хмелея,

Себя счёл мiровым пупом,
И возгласил: "Наш дом - Россия!",
В угаре позабыв о том,
Что не хозяин он - рабсила,
Всю жизнь он будет под ярмом,
А после - без креста могила

patriotr8.livejournal.com

Тарас Шевченко

Стоїть в селі Суботові

Стоїть в селі Суботові
На горі високій
Домовина України,
Широка, глибока.
Ото церков Богданова.
Там-то він молився,
Щоб москаль добром і лихом
З козаком ділився.
Мир душі твоїй, Богдане!
Не так воно стало;
Москалики, що заздріли,
То все очухрали.
Могили вже розривають
Та грошей шукають,
Льохи твої розкопують
Та тебе ж і лають,
Що й за труди не находять!
Отак-то, Богдане!
Занапастив єси вбогу
Сироту Украйну!
За те ж тобі така й дяка.
Церков-домовину
Нема кому полагодить!!
На тій Україні,
На тій самій, що з тобою
Ляха задавила!
Байстрюки Єкатерини
Сараною сіли.
Отаке-то, Зіновію,
Олексіїв друже!
Ти все оддав приятелям,
А їм і байдуже.
Кажуть, бачиш, що все то те
Таки й було наше,
Що вони тілько наймали
Татарам на пашу
Та полякам... Може, й справді!
Нехай і так буде!
Так сміються ж з України
Стороннії люди!
Не смійтеся, чужі люде!
Церков-домовина
Розвалиться... і з-під неї
Встане Україна .
І розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить,
І помоляться на волі
Невольничі діти!..

21 октября 1845



Микола Самокиш. «Похід Запорожців у Крим»

Думки авторів публікацій не завжди співпадають з точкою зору редакції.

www.patriotukr.org.ua | www.sna.in.ua
e-mail: patriotukrainy.kyiv@gmail.com | тел: 8-063-065-38-81

Адреса: Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 24
Збори: щочетверга о 20:00

www.patriotukr.org.ua
www.sna.in.ua
mailto:kyiv@gmail.com

