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/ 1223 год самая значительная страница в древней истории украинского казачества/
Тезисы
Прошло 23 года после научно-практической конференции в Запорожье, где впервые
Мариупольским отделением НАН Украины были обнародованы материалы по
экономической эффективности хозяйственной деятельности Азовского казачьего войска,
когда в 1853 г. прибыль на душу населения в нём составляла 3 руб. 47 коп. серебром при
общей безубыточности всех других казачьих соединений России.
И сегодня мы уже понимаем, что это было только одним небольшим (но ярким и
поражающим современников) звеном в тысячелетней истории украинского казачества,
берущим своё начало от выполнения союзнических обязательств в 271 году. В этот год
траки-норманны начали помогать Гетто- Даккам избавляться от власти Рима, получив за
этот бескомпромиссный военный подвиг (вся современная территория Украины покрыта
могилами освободителей от Римской оккупации) Великий Луг (пойму до порогов Днепра)
Приазовье и Крым. Это уже потом, получив ко многому обязывающее имя Готы (Боги – на
языке Геттов), вестготы и остготы практически прошли «цивилизационным маршем» по
всей Европе создав государства и отказавшись подчинить их Константинополю (за что
фактически вошли в правящий электорат всех европейских государств). За два столетия
они практически дошли и до Байкала. Но об этом как-то очень мало написано научных
работ, а больше художественных литературных произведений о каких-то неведомых
объединительных силах, спасающих от распада Российское государство (такая себе игра в
таинственность, которую «умом не понять» и «аршином общим не измерить»).
Фактически освобождение от власти Рима положило начало двум реальным Всемирным
Империям – Руси и Нормано-Готской (КАЛЬМИУС- CALMOUCS). Последняя всё-таки
носила конфедеративный характер и была ближе по структуре подчинения к, нам хорошо
известному, Литовскому Княжеству и современному Европейскому Союзу.
Но именно, этнический нормано-готский фундамент создал такую общественную
атмосферу на территории Евразии, что только те личности, которые ищут пути к
эффективному решению интеграционных задач, получают однозначно позитивную оценку
потомков. Они могут и ошибаться, но если проявляют реальное и понятное окружению
стремление к реальному международному сотрудничеству, в первую очередь, с
государствами населенными потомками готско-норманских колонистов, то их никто и
никогда не предаст забвению. Они остаются в истории нашей цивилизации, несмотря на
все конъюнктуры.
Собственно, вся борьба Богдана-Зиновия Хмельницкого со всеми падениями и взлётами
является ярким примером этой реальной исторической тенденции для Евразии. Много
было и будет спекуляций относительно целесообразности опираться на Московию и роли
Богдана-Зиновия Хмельницкого в этих процессах. Однако, одно очевидно - БогданЗиновий Хмельницкий сыграл исключительно позитивную роль во всех процессах
объединения сил казачества двух государств – Украины и России в очень непростой
исторический период. И отклониться от решения назревших проблем необходимости
реальной интеграции на евразийском пространстве с целью повышения
конкурентоспособности он уже не мог – казацкие традиции и обычаи диктовали стиль
поведения своим руководителям. К Гетманщине Богдана Хмельницкого они превратились
в неписанный и хорошо усвоенный народом свод неписанных законов. Но когда же тогда
все-таки родилось украинское казачество ? Неужели в 271 году ?
Да, нет. В 271 году только началась освободительная война с Римом. Нужно было время,
чтобы сформировалась отличная от армейских военных соединений этническая общность.
И дух этого нового этноса должен был проявиться на каком-то знаковом историческом
переломе. И это произошло в 1223 году, когда Евразийская интеграционная политика
победила мелкого эгоистического политикана, стремившегося только к великокняжескому
столу из своей забытой Богом и людьми глуши. Его мелкие амбиции сломали победы
экспедиционного корпуса Субедея, разбившего половцев хана Копяка прорвавшись в
степи через Кавказ, а затем вместе с воинами Атамана Плоскыни в Приазовье и

объединенную армию Мстиславовича с половцами Копяка в 1223 г. 30 мая. Только вот
Атаман Плоскыни до конца сохранял древний договор с Гетто-Дакками и не принимал
участие в спровоцированной Мстиславовичами и ханом половцев Копяком, подкупившим
почти всех русских князей, глупейшем и абсолютно безнравственном кровопролитии,
а разыграл трёхдневный бой между своей армией и армией нескольких русских князей,
укрывшихся за укреплёниями из возов его же воинов-Готов … Дорого Готы-Бродники, а
после 31 мая 1223 года – уже Казаки-Готы (имя, данное Готам Субедеем за порядочность,
верность слову и стойкость) заплатили за верность древним договорам с Гетто-Дакками и
за поддержку великих замыслов основателей Всемирной Великой Монголо-Готской
(Норманнской) Империи.
А сегодня, прочитывая в наименованиях двух рек Приазовья – Калке, впадающей в
Кальмиус, названия двух самых значимых в становлении Великой Империи государств
Азии – KALKА и CALMOUCS (Кальмиус), которые, как бы все эти столетия, неся воды
из Калки в Кальмиус и дальше в море Азовское, рассказывают всем в Приазовье и в
Европе притчу о том, как созидалась Великая Империя – от эпохальных битв и духовной
Победы в государстве KALKА на р. Орхон (а в Приазовье с подвига побратимов Атамана
Плоскыни вместе с рыцарями экспедиционного корпуса Субедея), впитав в себя воинов
государства CALMOUCS (Кальмиус), до создания самой инновационной,
модернизировавшей всю Западную Европу Великой Империи (как вода из Калки дала
силы и направление к морю водам Кальмиуса). Этот неостанавливающийся ни на
мгновение водный поток символизирует всю нашу с Вами жизнь и жизнь наших предков,
которые всегда хотели ставить и реализовывать Великие Цели. Ведь после этой победы в
1223 г., впитав в себя казацко-готские полки, Великая Армия смогла не только
цивилизовать всю Азию, но и практически всю Европу, а потом армия православных
степных рыцарей принесла себя в жертву 3 сентября 1260 г. под Назаретом, спасая
христиан всей Западной Европы и всего Мира.
Очень мудро Субедей дал имя «Казаки» своим искренним союзникам Готам-Бродникам. И
очень мудро создали Великую историческую Притчу в 1223 году из названия двух
Приазовских рек полководец Субедей и Атаман Плоскыни, которую нам удалось 29-30
июня 2014 г. прочитать …
Настало время по новому посмотреть на историю последних столетий в Евразии и
правильно оценить подвиг Кондратия Булавина и Емельяна Пугачева, которые хотели
возрождения Готской государственности и в Восточной Европе, и в Сибири, но это им
было сделать не суждено … А нам, вероятно, всё-таки удастся …
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Минуло 23 роки після науково-практичної конференції в Запоріжжі, де вперше
Маріупольським відділенням НАН України були оприлюднені матеріали з економічної
ефективності господарської діяльності Азовського козачого війська, коли в 1853 р
прибуток на душу населення в ньому становила 3 руб. 47 коп. сріблом при загальній
беззбитковості всіх інших козацьких з'єднань Росії.
І сьогодні ми вже розуміємо, що це було тільки одним невеликим (але яскравим і
вражаючим сучасників) ланкою в тисячолітній історії українського козацтва, що беруть
свій початок від виконання союзницьких зобов'язань в 271 році. В цей рік траки-нормани
почали допомагати Гетто-Даккам позбавлятися від влади Риму, отримавши за цей
безкомпромісний військовий подвиг (вся сучасна територія України покрита могилами
визволителів від Римської окупації) Великий Луг (зрозумію до порогів Дніпра), Приазов'є
та Крим. Це вже потім, отримавши багато до чого зобов'язує ім'я Готи (Боги - на мові
геттів), вестготи і остготи практично пройшли «цивілізаційним маршем» по всій Європі
створивши держави і відмовившись підпорядкувати їх Константинополю (за що фактично
увійшли до правлячого електорату усіх європейських держав). За два століття вони
практично дійшли і до Байкалу. Але про це якось дуже мало написано наукових робіт, а
більше художніх літературних творів про якихось невідомі об'єднавчи сили, які рятують
від розпаду Російську державу (така собі гра в таємничість, яку «розумом не зрозуміти» і
«аршином общим не виміряти» ). Фактично звільнення від влади Риму поклало початок
двом реальним Світовим Імперіям - Русі і Нормано-Готськiй (КАЛЬМІУС- CALMOUCS).
Остання все-таки носила конфедеративний характер і була ближче за структурою
підпорядкування до, нам добре відомого, Литовського князівства і сучасного
Європейському Союзу.
Але саме, етнічний Нормано-готський фундамент створив таку суспільну атмосферу на
території Євразії, що тільки ті особи, які шукають шляхи до ефективного вирішення
інтеграційних завдань, отримують однозначно позитивну оцінку нащадків. Вони можуть і
помилятися, але якщо виявляють реальне і зрозуміле оточення прагнення до реального
міжнародного співробітництва, в першу чергу, з державами населеними нащадками
готсько-норманських колоністів, то їх ніхто і ніколи не предадуть забуттю. Вони
залишаються в історії нашої цивілізації, незважаючи на всі кон'юнктури.
Власне, вся боротьба Богдана-Зиновія Хмельницького з усіма падіннями і злетами є
яскравим прикладом цієї реальної історичної тенденції для Євразії. Багато було і буде
спекуляцій щодо доцільності спиратися на Московію і ролі Богдана-Зиновія
Хмельницького в цих процесах. Однак, одне очевидно - Богдан-Зиновій Хмельницький
зіграв виключно позитивну роль у всіх процесах об'єднання сил козацтва двох держав України та Росії в дуже непростий історичний період. І відхилитися від вирішення
назрілих проблем необхідності реальної інтеграції на євразійському просторі з метою
підвищення конкурентоспроможності він уже не міг - козацькі традиції і звичаї диктували
стиль поведінки своїм керівникам. До Гетьманщині Богдана Хмельницького вони
перетворилися в неписаний і добре засвоєний народом кодекс неписаних законів. Але коли
ж тоді все-таки народилося українське козацтво? Невже в 271 році?
Та ні. У 271 році тільки почалася визвольна війна з Римом. Потрібен був час, щоб
сформувалася відмінна від армійських військових з'єднань етнічна спільність. І дух цього
нового етносу мав проявитися на якомусь знаковому історичному переломі. І це сталося в
1223 році, коли Євразійська інтеграційна політика перемогла дрібного егоїстичного
політикана, який прагнув лише до великокняжеского столу зі своєї забутої Богом і людьми
глушині. Його дрібні амбіції зламали перемоги експедиційного корпусу Субедея, який
розбив половців хана Копяка прорвавшись в степи через Кавказ, а потім разом з воїнами
Отамана Плоскинi в Приазов'ї і об'єднану армію Мстиславовича з половцями Копяка у
1223 р 30 травня. Тільки ось Отаман Плоскиня до кінця зберігав древній договір з ГеттоДакками і не брав участь в спровокованої Мстиславовича і ханом половців Копяком,
підкупившему майже всіх руських князів, безглуздому і абсолютно аморальному
кровопролиттю, а розіграв триденні бої між своєю армією і армією кількох руських князів,
якi сховалися за укріпленням з возів його ж воїнів-Готiв ... Дорого Готи-Бродники, а після
31 травня 1223 року - вже Козаки-Готи (ім'я, дане Готам Субедеем за порядність, вірність

слову і стійкість) заплатили за за вірність давнім договорами з Гетто-Дакками і за
підтримку великих задумів засновників Всесвітньої Великої Монголо-Готської
(норманської) Імперії.
А сьогодні, прочитуючи в найменуваннях двох річок Приазов'я - Калці, що впадає в
Кальміус, назви двох найбільш значущих в становленні Великої Імперії держав Азії KALKА і CALMOUCS (Кальміус), які, як би всі ці століття, несучи води з Калки в
Кальміус і далі в море Азовське, розповідають усім в Приазов'ї і в Європі притчу про те,
як творилася Велика Імперія - від епохальних битв і духовної Перемоги в державі KALKА
на р. Орхон (а в Приазов'ї з подвигу побратимів Отамана Плоскиня разом з лицарями
експедиційного корпусу Субедея), ввібравши в себе воїнів держави CALMOUCS
(Кальміус), для створення найбільш інноваційной, модернізувавши всю Західну Європу,
Великої Імперії (як вода з Калки дала сили і напрямок до моря водам Кальміуса). Цей
незупиняющійся ні на мить водний потік символізує все наше з Вами життя і життя наших
предків, які завжди хотіли ставити і реалізовувати Великі Цілі. Адже після цієї перемоги в
1223 р ввібравши в себе козацько-готські полки, Велика Армія змогла не тільки
цивілізувати всю Азію, а й практично всю Європу, а потім армія православних степових
лицарів принесла себе в жертву 3 вересня 1260 р. під Назаретом, рятуючи християн всієї
Західної Європи і всього світу.
Дуже мудро Субедей дав ім'я «Козаки» своїм щирим союзникам Готам-Бродникам. І дуже
мудро створили Велику історичну притчу 1223 року з назви двох Приазовських річок
полководець Субедей з Отаман Плоскиня, яку нам вдалося 29-30 червня 2014 р. прочитати
[1 ]...
Настав час по новому подивитися на історію останніх століть в Євразії і правильно
оцінити подвиг Кіндрата Булавіна і Омеляна Пугачова, які хотіли відродження Готської
державності і в Східній Європі, і в Сибіру, але це їм було зробити не судилося ... А нам,
ймовірно, все- таки вдасться ...
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