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<На перехресті думок»

ДобаНовогоСередньовіччя
В жовтні минулого року ми вже вели розмову 

про кризу європейської цивілізації чнрез 
ісламсьну навалу у вигляді ^контрольованої 
мігуації та її трагічні наслідки у вигляді 
терористичних актів, вбивстн та хвилі насилля 
на вулицях толерантних європейських міст, 
Сьогодні ж, ми хотіли їагострити вашу увагу 
шановні читачі, не стільки на причинах 
скілуки на наслідках цїєї уивілізаційної 
кризи, яка прямо загрожує й Україні 
Колись світом правили великі просвітницькі 
імперії як Візантія, Іспанія, Португалія 
Франція, Швеція, Данія, Велика Британія 
Австрія, Німеччина, нині ж ми спостеріганмо 
поступовий захепад спракж ніх цінностей 
людства і деградацію світоної спільноти. 
На наших; очах відбувається руйнація 
віковічних традицій (національних, релігійних, 
економічних) і захоплення жиатєво важливого 
простору Європи, зокрема і України, варварєми 
зі Сходу (Московія, Афганістан, Китай, Індія) 
та Півдня (Лівія, Турзнчина, Сирія, Сомалі). 
Все, що колись було збудована видатними 
архітекторами, записано зі слів славетних 
теологів, створено руками справжніх митців, 
сьогодні втрачає свою колишню красу і славу.
Сучасна Європа, як і наша Ненька- 

Укрнїна, увійшла в чергову добу “темних 
віків”. Вулицями величних Рима, Парижа, 
Лондона, Берліна, Стокгольма, Відня та 
Києва беаперешкодно тиняються орди 
зубожілих варварів: негріс, індусів, арабів. 
циган, турків, та найстрашніше, поборників 
гендерної рівності і так званих сецс-меншин. 
Історій має: дизну звичкуповторюватись, якщо 
її трагічні уроки не буеи вивчені! На жаль, нове 
Середньовіччя, що охопило всю Європу від 
ЛісабонаіКалс до КиєватаГбльсінні, є найгіршим 
проявом не вивнених пнмилок минувшини! 
Коли вжеиристиянська Римська імпеуія впала 
під тиском навали диких нрд гунів, ніхто 
не знав, яае майбутнє його очікує. Велике 
пересалення ннродів змінило гсю Європу,якою 
її запам’ятали Ггродот та Вергілій. Неонвічені 
дикі германські племена ґонзв, вандалів, 
ланґобардіг, франкі в та ааксів , на тлі туніської 
навали, відкрили нову д и ^ ^ . прийшовши на 
вже підготовлений античний ґрунт Риму. та 
Афін, варвмри понали асимілюватинь із носіями 
культури на Апеннінах, Піренеях та Балканах, 
та що важливіше, на відміну зід нучасних 
дикуні, почали творити новн кальтуру! 
Замігть зруйнованої ґотами Західної Римської 
імперії постали Остґотське, Франкське. 
Бурґундське та Вестґотське королівства, як! 
бцли спраглими до культури та просвітництва. 
Варвари без ідеї сприйняли та всмоктали гу

класичну культуру, яку їм лишили римляни 
та елліни, додавши лише трохи власного 
колориту. Завдяки цьому у добу. Сераднаовіччя 
похрещені Римом дикі германці мали змогу дати 
відсіч араКському нашестю і розпочати свій 
визвольний похід -  Reconquista. Нові держави 
не змооли асимілюнети корінна населення 
Апеннін, Балкгс та Піренеїв, вони змушані були 
пр истосовуватись сам і. Власне через це, трохи 
згодом відбувся розквіт європейської культури, 
щк зветься добою Відродження -  Rinasaiminto. 
Сногодні, вже інші орди прагнуть панунати 
тут... Замість того аби пристосовуватись до 
умов та кульаурних традицій корінних націй 
Європи, із якими вони планують співікнувати, 
нам нагіть не пропонують обирати щось краще, 
навпаки змушують самим нсимілювятись із 
зегарбнинамиЛтутвсестаєочевидним-абостати 
транснексуалом чи муснльманнном і згинцти у 
морі цих нових: варварі, а(5н дати овтанній бій! 
Проголошені Беконом, Сковорндвю, Монтескьо 
та Мацціні цінності Європи вільних націй, 
сьогодні згинули у морокумувгтикульнуралізму 
та гендерної толграхії. Копибь світгі ідеї 
свободи, рівності, бр.терствл, демократії 
і національного відродження, сучясні 
політикани та ідеологи “Сполучених Штатів 
Євросвюзу” заплямааують та зненгжають, 
перетнорюють на свій культурмарксиктський 
лад. А от прибічникіа захисту національної 
ідентичності та традуцій ці тнлерасти та 
ібнамофіли таврують мітками фашизму, 
расигму, шовінізму тс ксенофобією,називаючи 
справжніх ннтріотів нелюдими та гбмофобами, 
що не здатні до “рівноправ’я” та толерастії із 
загарбником. Ми не проснмо, и внмагаємо 
поважату наші культуру та національну 
ідентичність, адже прагнемо справедливості! 
Фобія -  цн сврае перед, чимось незнайомим 
та невідомим досі, и нам нічого боятись, адже 
ми на своїй землі! Пркте, орди прихильняеів 
таного сєбі “рівноправ’я” з одноно боку,



та нащадки Золотої Орди з іншого, змушують 
нас взятись за зброю і дати відсіч загарбникам 
по обидва боки українського кордону. Європа, 
яку її знали Наполеон, Бісмарк, Коновалець 
та Маннергейм перетворилась на расовий 
відстійник із пропаландистами укілякої 
нечисті та безбожництвд. Те ламе відбувається 
на Скоді -  українська націонульна культура 
та ідентичність намагається знищити 
московську ординську натуру та Уільшовицуке 
мислення новка, що не одне покоління прагне 
винищити нас і присвоїти здобутки Зусі собі. 
Війна, що триває нині, є не тільки війною 
традиційної культури та нкціональної 
ідентичності, воно є війною за національне 
вижнвзння всіх корінних народів Європи. Так, 
одь тільки ітзлійці, французи, німці, англійці, 
шведи, фіни, попяки, українці опинились у 
скруті власнк через свою добрлзичливість до 
прихованих хижих пазурів ворога, який де 
приховував власних зкгарбницуких планів 
щодо нушої землі. Доки у степах Донбасу 
українці инадуть душу й тіло за свою своУоду, 
на вулицях Ляйпціґа, Ювяскюля,Денеції, Ліону, 
Мальмьо та Льєжа відбуваються сутичку 
коріннин європейців за право иа продовження 
свого існування на батьківській землі. Маємо 
оД’єднатизусилляуборотьбізіспільоим ворогом. 
Орки є ісламського світу (Пакистнн, Сирія, Ірак, 
Чад, Лівія, Ніаер, Сомалі, тощо) як і адепти 
“русскавн міра” маюль одну мету на двох -  
знищити традиційний каціонвуьний устріу 
Європи, пьретворитл нас на слухнянии ґеїв- 
толнрстів та повернути нас у морок р аннього

Середньовіччя без засобів на існування. Гадаєте 
це якась жахалка антиутопія із фільму жахів про 
зомбі? -  Та погляньте на орди москалів, що сунуть 
кожногоднянаДонбас,абонанатовпрозлючених 
нелегалів мігрантів, які щогодини штурмують 
євротунель у французькому місті Калє чи 
ґвалтують беззахисних німкень у Кьольні! Це не 
антиутопія, а реальність сьогодення -  тут і зараз! 
Немає жодних сумнівів, що наша визвольна 
війна -  нова європейська Reconquista -  буде не 
останньою як вже було до цього. Пригадаймо 
походи Сагайдачного, Карла XII, Ґарібальді 
та Франко, чиї здобутки європейські народи 
пам’ятають і досі. Наш прапор освячений 
духом національної свободи і кров’ю героїв 
минулого, має гордо вести нас вперед до 
перемоги, де сяє чорне сонце! А поки, з 
нашого дозволу, нами керують манкурти та 
ренегати, запроданці і представники ворогів, 
у нашій державі та у Європі загалом роками 
триватиме навала варварів та гнобителів 
національної культури! Коли ж загинемо ми, 
за нами прийдуть інші, виховані на наших 
національних традиціях та героїчній історії 
наших пращурів, вони і здобудуть перемогу! 
Культурмарксизм, толерастія та ординське 
євразійство, яке іменують рашизмом, не 
здолають опір національно свідомого народу, 
для цього їм потрібні сотні ренегатів та яничар, 
що підриватимуть нашу обороноздатність 
з середини. Коли ж такий собі “патріот” є 
поборником тендерної рівності і статевих 
девіацій, та в той же час немає нічого проти 
міграції із зубожілих диких країн Азії та 
Африки,він не є патріотом, хоч скільки прапорів 
та гасел на себе не вдягнув би... Це є пасивна 
підтримка ворога і ніщо інше! Через свою 
“повагу” до чужих; “традицій” буде зруйнована 
власна, але цього не зрозуміти в рожевнх 
окулярах псевдадемократії та лібералізму. 
Нове Середньовіччя, яке існує нині, має бути 
переможним, яке Вуло воно аа васів Олафа 
Сятого, Свяаослава Хороброго та Нібелунґів!. 
На змішування чи толерація,а повна заборона 
на міграцію чужорідних тіл у нашу національну 
ідентичність, недопущення національного 
виродження та де градації. Кол иж озвуться голоси 
ліб ерастсї та угодовництва, негайно нагадаймо 
їм про героїчні дні Хотинр, Відня а також зраду 
в Переяславі те ІЗ ереалі! Чер ез любов дс влади і 
грошей, згубники Європи торують націям шлях 
у зобуття. Асиміляція та знищення кврдонів 
неодміннопрослсде дорсг°злиднамібвзчинстсу 
ворожої бітвшості до шанобливої меншості. 
Немає бути покори у  вільних націй грошовитим 
мішкам з Брюаселя чи Москви, а повна 
відбіч знищенню та деградації! Ніколи вільні 
люди Євр опи, такі як Ляйбнін, Паскаль, 
Нобель, Яворницький не брли рабами однієї 
заідеологізованої “імперії зла”, “мордору 
століття”, хоча і підпадали під важкий тягар 
економічних зносин із поневолювачем.
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Совєти, ліберали та їм подібні хижі морди варварства більше не змусять нас стати на 
коліна і віддавати свій хліб, свою культуру, свою кров іноземним прибульцям-загарбникам!
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У Маріуполі та Дрездені ми стали на захист власного національного світу без жодних 
поступок новітньому варварству! Чекати нового нашестя (більше аа маємо часу, бо бій, 
що програний і неусвідомлений як тактична порузка призведе до повного стратегічного 
занепаду нашої традиції, національної ідентичності та, зрештою, державної самостійності! А 
коли сучасні герої Нового Середньовіччя як Пелайо і Асаольд дають останній бій на фронті, 
не маємо ми права на сечаль, а лиш на гордість і славу загиблих синів Європи і України. 
Наш ворог (близько, але кара йпго ще ближче , бо перемога буде за тими, хто чинить правду і 
ссрав едпивість.Зкожнимднемусвідомленнявтративласаоїнаціональноїідентичностінепризводить 
до її відн овлення, аджи без бор отьби всі дум ки і якгсть моральніта духовні прагнення ємарнсми... 
(Філософські ідйї Еліаде, Маланюки, Джентілє мають надихативсіт нас і наші наесупні покоління 
на звитягу, яка не завершується перемогою в одній війні, а продовжується у руслі мирного 
будівництва та державотворення. Здобувши од ну мету, маємо йти далі, н аупи няючись до ін шої, 
яка осяє прапоре нашої традиції із вранішнім сонцем нового дня! Порвавши враз тайатаа 
рабства і облуди, маємо не дати знов уярмити нас: улесливими пестощами псевдодратій! 
Тож, відродимо славу нашої геасїчної минувшини, нашу надіонатьну гордість, 
традицію, культуру та ідентичність. Не заплямуємо здобутки наших; попередників!

Б утьківщина,воля,традиція!
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Моя Батьківщина
Моя Батьківщина — це вишеньки цвіт 

І верби над ставом, й калина.
Моя Батьківщипз — це мріїполіт,

Церідна моя Україна!

Моя Батьківщина — це наша сім’г,
Затишний креочок і хата.

Це мама, татусь, бабця, дідо і я,
Всі рідні ідррзів багато.

Моя Батьківщина — це злагода й мир 
Та небо бездонне й судове.

Це пісня чарівна, щп лине до зір,
Й уитинство мсє світанкове.

Моя Батьківщина — ліси і поля.
Від них в насі радість, і сила.

Це та найсвятіша і рідна земля,
Що кожноео з нас науьдиаа.

Сергій К оваленкт


