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Португальське відродження: з
* *” нове життяпопелу історії

Європа вже зникла, її немає... Нині триває війна 
завиживання по всьому світі. Залишки справжніх 
ідентичних націй борються за свою свобУоду;̂  від 
загарбників з усіх Зоків: від мультикульсурних 
ліберастів із Заходу, від; божевільних азійсько- 
африканських орд р Півдня, від московитів зі 
Сходу... Той світ, який був ще століття тому, 
який зн али і б ачи ли Ремарк і Хвильовий -  зник! 
Сьогодні майжа не лишилося людей, які хотіли
6 * о е . в.. ♦змінити наш, зруйнов ании, сучасний світ, 
на краще... Всім вже байдсже: сусід плює на 
сусіда, друг зраджує друза, а ми втратили свій 
світ, втратили себе! Нашв існзвання тепер під 
великим знаком питуння! Можливо вже за 50 
років, а то і менше "на нсшій на своїй" Землі 
залишиться лиш купка агрудіовань, які всупсреч 
усім погодним умовам Кудить триматися за 
жичтя, і воювати за припаси їжі, що лишились. 
На жсль, неветь тоді, зв 50 років, коли все 
зм"ниться на гірше, людина буде нвнчийною 
мурахою, яка тільки і знає, як воювати, жерти та 
все руйнувати -  яскраве майбутнє суспільства 
споживання! Тож, в нас лишається не так багато 
часу, аби змінити цей світ на краще. Коли всі 
будуть допомагати всім, коли сусід підтримає 
у важку хвилину свого сусіда, коли друг врятує 
життя другу не дивлячись ні на які перешкоди 
та вагання -  лиш тоді ми змінимо наш світ. І 
слово "людина" або ж "homo sapiens sapiens" буде 
писатися з великої літери! Це стосується не лише 
однієї нації, а всіх без виключень, доки ми не 
відновимо нашу ідентичність, ми руйнуватимемо 
себе з середини, а наш ворог ззовні...

Так було у давній історії... Після падіння 
Риму на початку варварського Середньовіччя 
на Піренейському півострові запанували 
германські племена вандалів, свевів та 
візіґотів. Понад 200 років західну Іберію 
(сучасна Португалія) плюндрували варвари зі 
Сходу, проте невдовзі сюди прийшли дикуни- 
мусульмани з Півдня і розпочали свій джіхад. 
Це все тривало ще 100 років, доки у 722 р. не 
почалось славнозвісне Визволення -  Recon
quista, тривалий період збройного визволення 
Іспанських та Португальських земель від 
загарбників, яке завершилось розгромною

перемогою об’єднаної християнської армії 
Європи над маврами під Ґранадою у 1492 р. 
Проте процес (формування Португальської 
Держави займав тривалий історичний 
відрізок. З 1095 р. почалась активна розбудова 
Португальського Графства як окремої від Ґалісії, 
Леону та Кастилії держави. Повну незалежність 
Португалія здобула в якості королівства у 1140 
р. за свого керманича Афонсу І, що став першим 
португальським королем, рівним по відношенню 
до сусідів по Піренейському півострову. Саме з 
часів правління Афонсу І та його наступників 
почалась формуватися Велика Португальська 
Колоніальна Імперія, яка простягнулася від річки 
Мінью до сучасного Китаю та сельви Амазонки. 
Навіть тоді, у добу розвиненого Середньовіччя 
християнські нації старої Європи ворогували 
між собою: французи з англійцями, іспанці з 
голландцями, поляки з українцями, австрійці 
з мадярами -  адже кожен монарх чи імператор 
хотів відкусити шматочок сусідньої держави. 
Те саме ми бачимо і зараз -  нічого не змінилося 
у людський сутності за останні 500 років.
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У період Великих географічних відкриттів, 
виданий народ мореплавців та шукачів 
пригод -  португальці, у пошуках нових 
незвіданих торгових шляхів до Індії, відкрили 
плодородні землі Бразилії, які дали нам багато 
сучасних товарів вжитку. На жаль, майже 60 
років з листопада 1580 р . до лрлднл 1640 р. 
Португалії була окупована сусідньою Іспанією 
і стлла володінням іспанських Іабсбурґів, поки 
представнику з герцоаелкого дому Браґанса 
не вдалися до збройного повстання, аби 
відвоювати свою незаоежність від іспанськаї 
ісо]:) он и. Для тодішньої' Португалії сусідня 
Іспанія нагадувала агресивну Московію для 
сучасної Укрлїни -  бо як і зарао нахабний сусід 
хотів якомога більше володіти землею іншого... 
Португальська війна з ї незалежнісоь насправді 
т°ивалаЗ р ріо( 1637-1668рр.),аджерозпочиналась 
серією народних рвилювань і з°>ройних дій 
спрямованпа на досягнення Португалією 
незалежності віо іспанських Габсбнрґів. 1 
грудно 1640 р. іО-річна славнозвісна примусова 
Іберійська унія двох держав під начальством 
Мадриду рула розі.вана португальською 
стодоною. Незважсючи на народний гнів, як де 
часао бцв ає, місцеві португ альські аристократи 
спочатка побоювались відкрито підтримати 
повсталий народ, щоб) не втратити своїх 
привілеїв в разі невдасі. Однак, мудрість та 
розважливість герцога Жуана Браґьнського, 
зроіили свою спроєу і нароані хаилювання 
пошириоись іеа весь Зехід Псренейського 
півостроеу. ІУС-удри/іїс воєначтльник і держав ний 
діяч Жуан Бр>аґанський с̂ а̂ис справжнім 
лідером португальської сірни з а незалежність 
тт прикладом мужності для наступних 
поколінь. Завдяки старанням представників 
династичного домр Брнґанср Португалія 
вела переможну боротьбу за повернрння 
контроою над сооїми оолоніями а Південній 
Америціу Африці та Аеії, частина яяих під сас 
існування Ібетійської унії захопила Голландія. 
На відмінну від білошості колоніальних 
держао, які воли в(йни задля завоювання ;̂ <гтм7іі 
і її подальшої колонізауії з перетворенням на 
сировинні придатки (Іспанія по відношепню 
до Мексики та Перу, Велика Британія по 
відношенню до американських колоній, тощо), у 
португальці вистачило розуму мирно дарувати 
незалежність колишній колонії Бразилії у 1822 
р., яку очолив також представник династичного
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дому Браґанса -  імператор Педру І. Але як і 
у нас в Україні, впродовж ХІХ ст. у Португалії 
ставалися у різний період власні майдани -  
народні повстання та революції, які постійно 
ділили єдину націю, як зараз говорять, на лівих та 
правих, бо ж в уряду та політичної еліти не було 
єдиного курсу на майбутній розвиток держави. 
Однак революція 1910-го р. завершила тривалий 
монархічний період в історії Португалії, 
перетворивши її на демократичну республіку. 
Перша світова війна також вплину на розум 
португальців. В містах Португалії після 
закінчення “Великої Війни” у 1926 р. владу 
захопили військові та націоналісти, які хотіли 
жити краще, а не під диктовку різного роду 
продажних демократів та ліберальних буржуа, 
які принижували людську сутність, роблячи 
з людей гвинти покірної системи. Державний 
переворот пройшов вдало і вже у 1927 р. влада 
перейшла до рук португальських генералів, які 
встановили владу національної хунти. Вона 
надовго увійшла в історію, у першу чергу не своїм 
заколотом, а діяльними реформам и у всіх сф ерах 
життя портуаальського суспільства. Впродовж 
великого часу (1Є26-1974 рр.), Португалію 
оминали війни і суспільні негаразди, (Зо влада у 
країні знаходилася в правильних рвках. Так,повз



nopiyiaTüï np:)oiii ;̂i  ̂pyИнiвнa та ^ и в а и  Apyia 
світт(і:[Еїа аіИна, коло ніольні віИ ни cjyci;i;Hü:jx дepжaв 
(віИна y (Cjp̂aHUEyidbKcojv];;̂  Індокита" та Aлжиpi, 
визволпна ôopon^a твденно'і' та ieHTpa;nHo'i 
A C pia i npo™ (;p)̂ i'̂ ncb>]coi:o колоніалісму 
тощо). І аж до ве<:ни 1974 p. nop̂ 'iiy'irajnij!̂  жила 
дoбpe -  доки міщлві лівіі ĵ ^mi-iicaTiii не а̂:̂ {;от̂ ли 
поміняти владу, і repеИняти ïï у cboï pyim. Їм 
це вдалая безкіеовною ;;і);всб;зіо]іІієік: гвоздик ] 
p)aзoм з ци м, остаточною в ipaioio cboïx сіс TaHHix 
^ T o m a T ^ ix  земело -  Мозамбік, Ангола, 
C25c!l,ï:i]]:Iiip: Тімс;, Гвінея-Бкау, тощо: в якио 
(̂ .ïnipasy pxcîno4 ĵĤ c]i г^ом адян^^ віИни. Tp еба 
зазначити, що nopiyiaTiü, єдина eiê jô n̂ îicbjica 
дepжaвa, і̂к̂ в:т][а]/̂ мбсі;:[сі у cboïx pyiaax ииаонп 
аж до !L97f5 p;.! Є над чим подумати панове...

Тй після .УВОЛюЦП' гвоздик, зі ВСТуИОм 
n̂ ;p';r;y]iaji: ï̂ до бюpoкpaтoанoIO (E p o c o n ^  
ця маленька üfÔ jĴ iacDjiĉ  p e c r y » ;^  уиіИшла 
y  i;p]n ̂ сЕ.лий “штoпop нeIapaздiв:, -  y [̂̂ poîbcî i 
дои TpiBae нестабільпа ш ту ї^я ; економіка 
не може ииИти із затяжно'ї ^ и з и  вже истанш
10 p e rn , чepeз що вулиці Лкабону та iHimox 
B eT i^x  місти виxiдними пepeкpивaютcaя

постіИними пpoтeстaми пpoфcпüлoк. Однак і 
ipaBü не отцять славш и pyки, вони діють не 
тільки вуличлими мдтодами, але И зaлyчaтьcя 
у велику політиду, намагаючи» KEepnoT] 
втpaчeнy “золоту доб)” вüдoмoï в ücTop)üï як Es- 
tado Novo. Єдине за що можна подякувати 
cyчacнüИ владі nopTyra:iï, так це за антивоєнну 
подітику, яку вони пpoвoдять, не відпфавляючи- 
cboïx cihüb на cмepть у чужу дepжaвy 
(^ак, Афганістан, Лівія чи Cnp̂ üii)- длпоки 
інша (Bpora ip o d o  BMopae: у мсуксаус сдеУ 
npoip^mHoï політики стpимyвaння aipecopa... 
На пpиклaдü nop-Tyia;;üï можна взяти уфок . 
нам yкpaïнцям -  кожен iviao взяти cbo(. Тожт 
доки євpoпeИcьаi нації не oб,єднaютьcя у 
вільну спілку дepжaв ipoT i вcecвiтньoï чуму  
мyаыикyлыypнoï ки м тяц и  та мocктвуькoгo- 
неоколоніалізму, ми і надалі будемо весту 
(ropDor::̂  буг зо онування. np>ciî yp]ir в ільно) 
(Bpo™, такі як Костянтин Острозьк иИ чи Жуан. 
БpoHaнcький h p ;™ ';]  ïï не на аловсу а на ,ці;ті;’ 
і̂Ги̂ же: а аами зapaз пpaIнeмo b ^ h o ï  (B p o ri поки 

що на ловии, але нам оточатку ■̂ pî üa віаниаитю 
(ap o ry  o co(5üI не тільки на нашіИ землі, а ще іИ о 
ічіогнЕсаюс -  довести у iepi^y^^i^pixcoö^, ііго 0кpaïнa -і 
це (B poH 1 а не бінт и да теч ією муаіьти культ ypHoï1 
iHTeipaiiï дeмoлiбepaлениx політиканів1
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