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Ніщо не спинить ідею, час якої настав!

ПОШУКИ АПОЛІТИЧНОЇ
АЛЬТЕРНАТИВИ

« … війна в головах зруйнує систему … » 
SkinHate

Попри всебічний роз-
виток людства в ХХІ
столітті та наявність широ-
кого доступу до різного
роду інформації, яка мала
б активно стимулювати
становлення «масового
вільнодумства», ми і досі
можемо спостерігати кар-
тину, на якій світова спіль-
нота продовжує лишатися
жертвою століттями поши-
рюваних міфів та стерео-
типів. Глобалізація, як
дуже неоднозначне явище
в житті світового соціуму,
лише сприяє цьому про-
цесу, виробляючи для люд-

ства уніфіковані цінності в
чітко встановлених інфор-
маційних системах коор-
динат. 

Поширення доступу до
Інтернет-мережі, яка з од-
ного боку дає можливість
знайти близьку душі будь-
якої людини, альтернативу
тим чи інших явищам чи
процесам, з іншого боку –
нав’язує ті ж уніфіковані
світоглядові позиції щодо
базових питань сучасності.
Те ж саме стосується і
інших джерел інформації,
зокрема ЗМІ і конкретно
телебачення. 

Українське суспільство,
яке продовжує по інерції
рухатися вслід за розвину-
тим заходом, але ніяк не
може позбутися «адміні-
стративно-контрольова-
ного» тягаря минулого, є
чи не найяскравішим при-
кладом маніпулювання ма-
совою свідомістю людей.
Тоталітарне минуле нашої
держави, окреслене десят-
ками різноманітних чужо-
рідних монополій
(партійних, політико-ідео-
логічних, культурно-ду-
ховних тощо), виховало в
пересічного українця

якому за 45 сліпу, підсві-
дому віру у владу та її чу-
додійні всеможливості.
Навіть досвід нелегкого
життя, коли державою ке-
рують не інтереси її насе-
лення, а політичні амбіції
її різного рівня керівників,
не навчили більшість
наших людей більш кри-
тичніше дивитися на полі-
тику як таку. Зокрема, і на
її збочений український ва-
ріант.  
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ЧИ СТАНЕ ПРЕЗИДЕНТОМ
УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІСТ?

ВІДБУЛОСЯ ДРУГЕ 
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПЛАСТОВЕ

ДЖЕМБОРІ

ГОГОЛЬFEST - БАГАТОЛИКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ СТОЛИЦІ

СОЛОДКЕ РІО

САШКО ПОЛОЖИНСЬКИЙ:
“НАЦІОНАЛІСТ - ЦЕ ПАТРІОТ,

КОТРИЙ НАМАГАЄТЬСЯ 
ЗРОБИТИ КРАЇНУ КРАЩОЮ”
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У більшості національних держав
питання про можливість зайняття по-
сади президента націоналістом вва-
жається недоречним, оскільки там
кожен, хто претендує на цю посаду, як
правило, є палким патріотом своєї
країни, захисником її корінних інтере-
сів, іншими словами – націоналістом.
В Україні все не так. 

З 19 по 23 серпня в урочищі
водоспаду Джурин поблизу с.
Нирків Заліщицького району Тер-
нопільської області пройшло
Друге Всеукраїнське Пластове
Джемборі, яке було приурочене
20-й річниці відродження Пласту
в Україні. На Джемборі було заре-
єстровано 1300 пластунів зі всіх
куточків України, а також із
США, Німеччини, Бельгії та
Естонії. Серед учасників Джем-
борі були також скаути з Алжиру,
Грузії та Польщі. 

Ви можете казати, що його  у
нас немає. Ви можете казати, що
воно у нас, якщо і є, то не таке
значуще, як у інших. А вони
певні: воно неодмінно є і варте
уваги не лише українців, а й за-
кордону. Це про наше мистецтво. 

Одним із хедлайнерів ІІІ Все-
українського фестивалю альтер-
нативної музики та сучасного
українського мистецтва «Бандер-
штат-2009» став гурт «Тартак»,
що подарував  жителям «міста
Бандери» майже три години му-
зичного задоволення та драйву. 

Правий Поступ розпочинає
серію публікацій ессеїв молодого,
але вже досить відомого кіноре-
жисера Володимира Антонюка,
переможця фестивалю “Відкрита
ніч” у номінації “Паралельне
кіно”. Сьогодні до уваги читачів -
кіносценарій “Солодке Ріо”



Правий Поступ2
«ПАТРІОТИ» ЗА ЧИСТІ ПАРКИ!

1 серпня Харківський осередок Організації «Патріот
України» провів ще один суботник, присвячений захисту
парку біля ДК ХЕМЗ. Разом з ГО «Щит-520» та місцевими
мешканцями були винесені торішні листя та сміття.

Попредній суботник проходив 25 липня, тоді 40 націо-
налістів привели до ладу майже цілий парк, що бездіяль-
ністю місцевої влади був перетворений у величезний
смітник.

- В суспільстві всебічної байдужості ми зробили пер-
ший крок в справі зламу моралі споживача. Нехай нас сьо-
годні не дуже багато, але в майбутньому більшість
місцевих мешканців зрозуміють нашу справу і стануть
поряд – сказав лідер організації Андрій Білецький.

ПАМ’ЯТНИК ЛЕНІНУ ПОЗБАВИЛИ
НАЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ

Кабмін виключив пам’ятник Леніну біля Бессарабської
площі в Києві з переліку пам’ятників національного зна-
чення. Про це повідомив міністр юстиції Микола Оніщук.
“Уряд ухвалив рішення щодо цього пам’ятника, а також
щодо низки інших пам’ятників”, - сказав Оніщук. 

Міністр підкреслив, що таке рішення не зумовлює лік-
відацію пам’ятника. Оніщук сказав, що цей пам’ятник по-
збавлений лише статусу національного значення, і додав,
що подальша його доля є прерогативою місцевої влади. 

АВТОНОМНІ ПРАВІ ВІННИЦІ
ПРОТИ McDONALDS

1 серпня Автономні праві Вінниці провели агітаційну
акцію проти глобальної транснаціональної корпорації
«Mc’Donalds». Усередині будівлі макдональдса декілька
чоловік розповсюдили листівки, в яких розповідалася про
те, наскільки шкідлива для здоров’я їжа з Mc`Donalds а
також про те, яка колосальна шкода навколишньому сере-
довищу наносить ця транснаціональна корпорація. 

Після розповсюдження агітаційних матеріалів декілька
активістів закидали вікна і двері макдональдса його ж про-
дукцією. Далі Автономні праві Вінниці планують ще мас-
штабніші акції проти злочинної політики
транснаціональних корпорацій, готових ради прибутку
труїти народ шкідливою для здоров’я їжею і знищувати на-
вколишнє середовище.

МОЛОДЬ ВШАНУВАЛА 20-ЛІТТЯ
З ДНЯ ЗАСНУВАННЯ СНУМ

19-20 серпня члени Спілки Української Молоді в
Україні відзначили двадцяту річницю з часу заснування
Спілки Незалежної Української Молоді (СНУМ) мандрів-
кою на гору Маківка. Місце проведення такого вшанування
було оране не випадково, адже 19 серпня 1989 року саме
на Маківці, в Карпатах, де Українські Січові Стрільці здо-
були перемогу над російськими військами, з’їхалась мо-
лодь Львівщини і проголосила створення (СНУМ). 

У відзначенні ювілею взяли участь сумівці з Львів-
щини, Тернопільщини, Івано-Франківщини, Рівненщини
та Києва, а також колишні члени Спілки Незалежної Укра-
їнської Молоді, які стояли біля витоків цієї організації. 

«СИЛОЮ, КРАСОЮ! 
РУСОЮ КОСОЮ !»

З 15 по 19 серпня на Сумщині   відбувся спеціалізова-
ний дівочий вишкільний табір «Руса Коса» ім. О. Басараб,
який щорічно проводиться Молодіжним Націоналістичним
Конгрессом (МНК).  Цьогорічний вишкіл був приурочений
до 120-річчя від Дня народження Ольги Басараб, що стала
взірцем непохитності та нескореності української пат-
ріотки. Учасницями табору стали близько двадцяти дівчат
з усіх регіонів України.

Програма табору надала чудову нагоду учасницям для
перевірки себе. Вона складалася як з практичної, так і тео-
ретичної частини. Учасниці прослухали низку спеціалізо-

ваних лекцій та гутірок на різну тематику. Серед них: лі-
дерство, структура МНК, конфлікти, маніпуляція, напи-
сання проектів, діяльність громадських організацій.
Особливу увагу приділено лекції про жінок в історії
України, де детальніше зупинилися на біографії Ольги Ба-
сараб.

НІ – ДИТЯЧОМУ АЛКОГОЛІЗМУ!

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я
Україна посідає перше місце у світі по вживанню алкоголю
серед дітей та молоді: 40% дітей у віці від 14 до 18 років
вже залучені до систематичного вживання алкоголю. За
останні 10 років кількість осіб, що знаходяться у залежно-
сті тільки від пива зросла в 10-12 разів!

Однією з основних причин цього є легка доступність
спиртного, яке продається чи не на кожному кроці і дітям
у тому числі. Саме з метою стримування продажу
“отрути” дітям, Волинська обласна організація “Націо-
нальний Альянс” проводить кампанію «Ні – дитячому ал-
коголізму!».  Націоналістами було розроблено наліпки “Я
не продаю неповнолітнім: тютюнові вироби, алкогольні
напої та пиво!”, які будуть розклеюватися у всіх місцях
продажу даних виробів по Волинській області.

Кампанія проходить в три етапи: в липні, в серпні та у
жовтні.

Перші два етапи акції вже успішно відбулися і наліпку
з відповідним застереженням можна побачити не лише в
м. Луцьку, а й в районних центрах області.  

Національний Альянс закликає всіх підприємців та без-
посередньо продавців спиртних напоїв підтримати кампа-
нію й не продавати алкоголь неповнолітнім.

«ТРИЗУБ» ПРОВІВ ПОЛЬОВИЙ
ВИШКІЛ

ВО «Тризуб» ім. С.Бандери на  антиукраїнські заяви
президента РФ Д. Медведєва відреагувало по-своєму. З
метою підготовки до захисту державного суверенітету
України, поблизу м. Сколе, що на Львівщині, 21-23 серпня
2009 р.Б зведений загін львівського, франківського та тер-
нопільського «Тризубу» провели польовий вишкіл, де мо-
лоді націоналісти отримали навички поведінки і
виживання в польових умовах. 

Специфічними і незабутніми для хлопців були прак-
тичні заняття: смуга перешкод, біг по крутих гірських
стежках, а також перехід р. Опір вбрід. Особлива увага
була приділена заняттям з рукопашного бою. Також полі-
тичний референт ВО «Тризуб» ім. С.Бандери виклав ос-
нови націоналізму і пояснив молодим послідовникам
УВО-ОУН-УПА необхідність боротьби за Українську Са-
мостійну Соборну Державу. 

НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ ВІДКРИЛИ
ЩЕ ОДИН ПАМ’ЯТНИК 
СТЕПАНУ БАНДЕРІ

У селі Струсів Теребовлянського району Тернопіль-

ської області відкрили пам’ятник провіднику ОУН Степа-
нові Бандері. 

У прес-службі обласної ради повідомили, що участь у
віче з нагоди відкриття пам’ятника взяли: голова обласної
ради Олексій Кайда, керівники Теребовлянського району,
священнослужителі, жителі села та гості. У своїх промовах
учасники мітингу наголошували, що С.Бандера дав при-
клад самовідданого служіння рідному народові і був взір-
цем справжнього політика, військового стратега,
українського патріота, відтак його постать є актуальною
для наслідування і сьогодні. 

Окрім пам’ятника С.Бандері в Струсові також відкрили
експозицію національно-визвольних змагань українського
народу у боротьбі за незалежність в місцевому краєзнав-
чому музеї. Екскурсії гостям провели наймолодші меш-
канці селища.  

Як повідомляв УНІАН, 2009 рік на Тернопільщині про-
голошено Роком С.Бандери. З нагоди 100-річчя від дня
його народження, яке виповнилося 1 січня 2009 року,
пам’ятник провіднику ОУН було відкрито 26 грудня 2008
року в Тернополі

ВОЛОНТЕРИ ВІДБУДУВАЛИ
ХОРТИЦЮ

В серпні на острові Хортиця під керівництвом лідера
гурту «Тартак» тривала велика толока. Відбудовували За-
порізьку Січ спільно з Сашком Положинським волонтери
з різних куточків України. 

Протягом двох тижнів, до 22 серпня, 18 добровольців
виконали земляні й будівельні роботи. Зокрема, викопали
траншею та уклали труби для запуску на комплексі проти-
пожежної системи, обвалували відкоси (вали) у Внутрі-
шньому та Зовнішньому Кошах, провели гідроізоляцію
цоколя Січової церкви, спланували територію Передмістя. 

Як розповів Володимир Галишин, заступник голови Во-
линської обласної організації «Національний Альянс» всі
працювали не покладаючи рук. Фізичні навантаження були
серйозні, але снаги додавало розуміння важливості справи.

Жили волонткри на базі старого піонерського табору.
Крім  членів Національного Альянсу серед учасників були
активісти з "Пласту" та "Свободи".  

Захід  відбувався в рамках Всеукраїнської благодійної
акції "Відродимо Запорозьку Січ!", яка стартувала 19
червня цього року

МІНІСТР ОСВІТИ ВІДЗНАЧИВ
ПЛАСТ ЯК ПРИКЛАД  
ПОЗАШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 

В середу, 26 серпня, в приміщенні Центральної студії
Укртелекому пройшла підсумкова колегія Міністерства
освіти й науки України під головуванням Міністра освіти
і науки Івана Вакарчука "Про підсумки розвитку загальної
середньої, дошкільної та позашкільної освіти у 2008/2009
навчальному році та завдання на 2009/2010 навчальний
рік".

Приємним фактом стало те, що Міністр навів від себе
як приклад доброї вихованої системи організацію Пласт.

- Успішній реалізації завдань щодо виховання у дітей
духовних і моральних цінностей мають сприяти позаш-
кільні навчальні заклади, які повинні стати справжніми
осередками виховної роботи в позаурочний час. – сказав
Вакарчук. - Необхідно більш ширше використовувати їх
виховний та освітній потенціал, залучаючи до системної
виховної роботи в громаді.

Одним з ключових завдань Міністр визначив місцевим
органам управління освітою та самоврядування створю-
вати умови для організації системної роботи щодо патріо-
тичного виховання  дітей та молоді та здійснювати
моніторинг її ефективності. А позашкільним закладам ак-
тивізувати роботу з дітьми та молоддю щодо національно-
патріотичного виховання.

за повідомленням інтернет-видань
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Правий Поступ 3

За останні п’ять років у Києві збудовано більше 60 цер-
ков. За цей час не створено жодного парку або молодіжного
спортивного закладу. Натомість зелені зони дерибаняться
під комерційні забудови.

Така доля спіткала і парк поблизу метро «Либідська».
Єдиний острівець відпочинку для місцевих жителів, їх
дітей та домашніх улюбленців злочинно відданий під забу-
дову православної церкви московського патріархату.

Досить символічним є те, що акт передачі парку під за-
будову відбувся ще в 2007 році, в сезон найгарячіших зе-
мельних дерибанів у Києві. В указі про передачу парку під
забудову йшлося про те, що парк буцімто в поганому стані,
однак замість відновити парк – його вирішили знести, ціл-
ковито нехтуючи думкою місцевих жителів!

Тепер єдина зелена зона в районі метро «Либідська» та
кількох великих шляхопроводів буде повністю вирубана.
23 липня митрополит Софроній заявив: «… перше питання
– звільнення будмайданчика від дерев. Це болюча язва на
даний період будівництва.» 

Православна церква московського патріархату в Києві
взагалі має проблеми з культурою. Національна святина –
Київська  Лавра зазнає руйнувань, в той час як церква на-
повнює її територію комерційними закладами, в районі
дальніх печер взагалі влаштовані городи. Після віднов-
лення Успенського собору – нахилилися дзвіниця.

Натомість церковні чиновники, не маючи фінансів для
відвернення руйнації наявних святинь, знаходять кошти
для будівництва супер-собору. Більше того, прагнучи на-
брати політичних балів для впливу і «дерибану пастви»,
Московський патріархат знову не обійшовся без комерції.
На місці парку, окрім собору, постане семінарія, готель і
навіть елітний спорткомплекс!

Окрім всього, будівництво планується в дуже небезпеч-
ній гідрогеологічній зоні! Коли будувалися тунелі метро,
то постійно відбувались прориви річки Либідь. В озері, що
знаходиться в парку, навіть від незначних сусідніх будівель-
них робіт стався обвал у воду величезного шматка крутого
узбережжя. Житлові будинки знаходяться в безпосередній
близькості від наступного обвалу! 

Після передачі парку до розпорядження московського
патріархату було скасовано прибирання території кому-
нальними службами, натомість 20 квітня православні
скаути влаштували там екологічні змагання. Вийшло до-
сить своєрідне популістське «свято природи» на місці, де
буде вирубка дерев... 

Одначе, місцеві жителі активні і не планують здаватись.
Вони вже відстояли кілька разів від забудови свою прибу-
динкову територію та організували комітет з оборони
парку. Вже було проведено його прибирання і неодноразово
проводились спроби привернути увагу журналістів до тра-
гедії, що має статися з їхнім парком. Власне, саме рішучі
наміри щодо пікетування приїзду патріарха на будівництво
собору з боку місцевих жителів, вочевидь, стало причиною
того, що Кіріл Гундяєв 28 липня скасував свій візит. 

Євген Карась

ЗЛОЧИН 
МОСКОВСЬКОГО 

ПАТРІАРХАТУ 
ПРОТИ ПРИРОДИ КИЄВА
колаж pivnich

Думаю, він полестив
своїм імперським мріям,
намагаючись втішити себе
ілюзією, що точка неповер-
нення буде пройдена нами
лише на сотому році неза-
лежності.

Точка біфуркації дійсно
існує, але пройдена вона
буде не на кінці двадцять
першого століття чи на по-
чатку двадцять другого,
пройдена вона буде в пе-
ріод між 24-м серпня 2009-
го року і 24-м серпня
2010-го року. Ми вже у ній.

Пам’ятаю свою
шкільну вчительку історії.

Це була дуже розумна
жінка, що розмовляла зі
своїми учнями як з дорос-
лими людьми і намагалась
прищепити їм історичне
наукове мислення. Знаючи
лише матеріал з підручника
можна було у неї отримати
лише трійку, повторивши її
власні викладені перед кла-
сом тези - четвірку, але
п’ятірку можна було отри-
мати лише одним способом
- самостійно проаналізу-
вавши причини та наслідки
якоїсь історичної події.
Якось, у старших класах,
на уроці присвяченому річ-

ниці Української незалеж-
ності вона задала нам ка-
верзне питання: “Коли
статус України як незалеж-
ної держави стане незапе-
речним?”.

“Українська незалеж-
ність гарантована Деклара-
цією про державний
суверенітет України, Актом
про проголошення неза-
лежності України, резуль-
татами референдуму щодо
незалежності України, Бі-
ловежською угодою, Буда-
пештським меморандумом,
статутом ООН, іншими
міжнародно-правовими ак-
тами щодо визнання
України як суверенної,
вільної, незалежної дер-
жави” протаротирила
книжкову істину дівчинка з
першої парти і вчитель на-
креслила в журналі олів-
цем оцінку.

“Українська незалеж-
ність стане безсумнівною
реальністю, коли почнуть
активне громадське життя
українці, які були виховані
в українській, а не радянсь-
кій школі” – повторив тезу
вчительки з української
мови хлопчик-відмінник і
отримав свою позначку в
журналі.

Нарешті руку підняв я.
“Українська незалежність
не буде чимось безсумнів-

ним ніколи» - виказав я
крамольну для офіційної
пропаганди думку – «Як не
була безсумнівною неза-
лежність Франції під час
першої другої світової
війни, чи незалежність Ні-
меччини після неї. Але хоч
якусь гарантію що ця неза-
лежність відбудеться,
дають не міжнародні дого-
вори чи вихованці шкіл, цю
незалежність гарантува-
тиме покоління яке взагалі
не знало Україну якоюсь
іншою, крім як незалеж-
ною”.

“Ти маєш на увазі що
щось вирішиться тільки у
2009-му році?” - запитала
вчитель.

“Ні, ближче до 2010-го,
саме тоді право голосу
почне отримувати поко-
ління, що знало Україну
тільки незалежною з самої
утроби матері”.

“Дай сюди щоденник” -
сказала вчитель після
уроку - “я не знаю, ставити
тобі двійку чи п’ятірку,
тому ставлю крапку і під-
пишусь. Прийдеш з ним на
дев’ятнадцяту річницю і я
вирішу, що саме там напи-
сати”.  Моя вчитель з істо-
рії любила красиві жести.

Нажаль, цей щоденник
я загубив.

None Smilodon

ДУМКА ПРО НЕЗАЛЕЖНІСТЬ.

Якось, один відомий російський шовініст висловився в тому стилі, що

ймовірність того, що Україна стане постійною величиною європейської

реальності – дорівнює рокам її незалежності. В змісті на п’ятнадцятому

році незалежності вона була 15%, на сімнадцятому 17%, а зараз скла-

дає рівно 18%. 

В Україні все не так.
Переконаний, що у оста-
точному переліку претен-
дентів на пост глави
Української держави буде
чимало тих, хто відверто
закликатиме до ліквідації
цієї держави шляхом її при-
єднання до Росії, або ж
встановлення такого по-
рядку і влади, де про
Україну і українців нагаду-
ватиме лише назва країни.
Парадокс полягає ще й у
тому, що такі претенденти
– це не якісь політичні мар-
гінали чи диваки, а реальні
політики, які перебувають
на політичному Олімпі вже
не один рік. За таких обста-
вин, актуалізується так зва-
ний націоналістичний
чинник, коли у хід вибор-
чого процесу включаються
патріотичні ідеї та гасла.
Так було у минулому. Так
буде і цього разу.

При цьому виглядає на
те, що у нинішньому ви-
борчому процесі націона-
лізм може стати розмінною
монетою, яку використову-
ватимуть різні політичні
сили. У даному випадку
йдеться не стільки про
Олега Тягнибока, полі-
тична сила якого після пе-
реможних виборів до
Тернопільської обласної
ради зайняла домінуючу
позицію у націоналістич-
ному та націонал-демокра-
тичному середовищі, як
про його конкурентів, які
експлуатуватимуть “націо-
нальну ідею”.

Без сумніву, що на пер-
шому місці буде чинний
президент Віктор Ющенко.
Впродовж останніх років
він зробив чимало щоб у
суспільній свідомості за-
карбувався образ Ющенка-
патріота. Укази присвячені

визначним діячам націо-
нально-визвольного руху,
відзначення на державному
рівні історичних дат, які до
цього часу відзначали лише
патріотичні громадські ор-
ганізації, домагання дер-
жавного визнання ОУН і
УПА, сприяння утвер-
дженню єдиної помісної
церкви тощо. Все це пози-
тивно відрізняє його від по-
передників Кравчука і
Кучми та буде змістом пе-
редвиборної тактики.

Правда, треба зауважити,
що “націоналістом”
Ющенко був не завжди. Ще
не стерлися з пам’яті під-
писання ним у Києві доку-
менту про співпрацю з
російським Союзом правих
сил (Борис Нємцов, Ірина
Хакамада), у якому він зо-
бов’язувався поборювати
“прояви націоналізму в
Україні”, а також анало-
гічна заява на зібранні

ЧИ СТАНЕ ПРЕЗИДЕНТОМ 
УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІСТ?

У більшості національних держав питання про можливість зайняття посади
президента націоналістом вважається недоречним, оскільки там кожен, хто
претендує на цю посаду, як правило, є палким патріотом своєї країни, захис-
ником її корінних інтересів, іншими словами – націоналістом.

читай  ст.6
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Правий Поступ4
І якщо на тому ж заході в

ряді країн цілком зрозумілим і
логічним є те, що керувати
країною мають компетентні,
освічені господарники, які
сприймають країну як свій рід-
ний дім, за який вони несуть
безпосередню відповідаль-
ність, то для пересічного укра-
їнського політика влада – це
хороший засіб самозбагачення

і задоволення амбіцій, з чим
абсолютно мириться наш
народ. Більше того – посада
того ж депутата вважається чи
не найелітнішим видом вітчиз-
няних професій і пов’язано це
виключно з тими перспекти-
вами, які відкриваються перед
людиною після її здобуття.

Якщо ж підходити ближче
до суті справи, то очевидною
стає наступна річ – шляхом ак-
тивної роботи з масовою сві-
домістю та політизації
суспільства владою було до-
сягнуто те, що в уявленні біль-
шості українців політика
виступає універсальним засо-
бом вирішення будь-яких пи-
тань і найважливішою сферою
життєдіяльності держави та
соціуму. Таким чином, на від-
міну від вже згадуваного за-
ходу, політика в нас перестала
бути ЗАСОБОМ досягнення
суспільного добробуту, а пере-
творилася на МЕТУ для полі-
тиків. Такі штучно нав’язані
квазіуявлення і є однією з при-
чин низької політичної куль-
тури українців та наявних
реалій політичного життя
України. 

Безумовно, політика є стра-
тегічно важливою сферою
життя суспільства, адже ста-
вить на меті, з-поміж цілого
списку своїх завдань, задово-
лення  та реалізацію різнома-
нітних потреб та інтересів
населення через політичне де-
легування своїх прав політи-
кам. Проте, активно
ігноруються питання ролі тієї
ж культури та духовності в
розвитку суспільства, які є ви-
значальними в значній мірі і
для тієї ж політики, і для еко-
номіки. За всі роки незалежно-
сті нашої держави гарно
ілюструє дану ситуацію за-
лишкове фінансування нашою
владою культурної та духовної
сфери і вкладання наявних
коштів у підтримку розмаїтих
пост-совкових проявів псевдо-
української культури.

Натомість, влада досягла
бажаного результату, перетво-
ривши український електорат
на політизовану, аморфну
масу, яка свято вірить у своїх
вождів-олігархів і вибирає рік
за роком з-поміж гіршого
краще. 

Якось мій покійний викла-
дач з політології говорив, що
українське суспільство надто
політизоване, тому й таке не-
благополучне; надто політизо-
ване, бо тільки в нас на
побаченнях закохані обгово-
рюють політичну ситуацію в

країні та «гіршість/кращість»
того чи іншого політика. В цей
час політичні партії та сама
держава лише підігрівають ін-
терес до політики, зобра-
жаючи її рятівною панацеєю
від всіх можливих бід. 

Дещо далі пробує йти ін-
ститут місцевого самовряду-
вання, де якщо якомусь місту
пощастить отримати в його ке-
рівники не політика, а відпові-
дального господарника,
налагоджується більш-менш

конструктивний діалог між
громадою та владою. Продов-
жує цей процес гальмувати по-
дальша централізація влади,
членство градоначальників у
політичних партіях та вико-
нання ними партійних устано-
вок, і знову-таки – зневіра
українців у своїх силах, особ-
ливо загострена після «пома-
ранчевих» подій 2004 року та
різкого розчарування в політи-
ках та політиці. Проте, нереа-
лізація гасел «помаранчевої
революції» та всенародне роз-
чарування, мали і свої плюси –
значна частина населення по-
чала акцентувати свою увагу
на інших сферах життя (куль-
тура, духовність, бізнес тощо),
приділяти більше уваги влас-
ному розвитку в контексті пев-
них бізнесових ініціатив та
більше самоорганізовуватися
на противагу владі (щоправда,
не в масові рухи чи певні орга-
нізації, а радше в щоденно-по-
бутовому, життєвому розрізі з
надією виключно на свої сили
і себе.)

Показовим є підйом укра-
їнської культури починаючи з
2005 року до наших днів.
Українська книга, музика,
значна українізація ТБ та
радіо, розвиток фестивального
руху та його бум в останні два
роки, - це та багато чого ін-
шого свідчить тільки про одне
– про початок активної само-
організації українського сус-
пільства, яке перестає вбачати
в політиці єдиноправильний
шлях виходу з системної дер-
жавної кризи та владного па-
ралічу. Щоправда, прошарок
суспільства, який навчився
щось самостійно ініціювати та
впроваджувати в життя, лиша-
ється і досі досить мізерним і
рушійною силою часто стають
одиниці людей, які здатні
об’єднати навколо себе та
своїх ідей різношерстні
людські середовища. Великий
ж відсоток старшого поко-
ління, який є найактивнішим
електоральним сегментом та
найполітизованішою части-
ною українського народу і досі
змушує політиків шукати мак-
симально ефективних засобів
впливу на свідомість насе-
лення та витрачати на це ша-
лені суми грошей. 

Ще одним прикладом своє-
рідної альтернативи політиці
та політикам є громадська ак-
тивність зірок української му-
зики чи літератури. Питання
визнання вояків УПА борцями
за незалежність України, яке
було вирішене тільки в деяких

областях Західної України, так
і лишилося відкритим на за-
гальнодержавному рівні. Жод-
ної роботи з населенням, за
винятком окремих віх діяльно-
сті СБУ, і як результат – ще
кілька років і цій державі вже
просто фізично не буде кого
визнавати. В той же час лідер
відомого українського гурту
«Тартак» Cашко Положинсь-
кий, який активно підіймає
дану тематику перед широким
загалом людей (і що вкрай

важливо, серед молодого поко-
ління) зробив в цьому на-
прямку суттєво більше за всіх
політиків. Адже взявся він чи
не за найважчу ділянку роботи
– впливу на масову свідомість
людей та певну їх просвіту
через свою творчість. Декілька
пісень «Тартака» та кліп на
пісню «Не кажучи нікому» на
повстанську тематику викли-
кали справжній фурор, як в ме-
режі Інтернет так і за її
межами, змусивши багатьох
байдужих чи інакодумаючих
українців по-іншому погля-
нути на ці сторінки історії
України. 

Ті ж українські письмен-
ники (Ю.Андрухович, наприк-
лад) роблять Україні за
кордоном набагато позитивні-
ший імідж, ніж це виходить у
політиків з їх цілеспрямова-
ними діями та далеко неодно-
значними намірами. Чи зірки
спорту, які показують світовій
спільноті дещо інше обличчя
українського народу, ніж воно
виглядало до цього в обрисах
карикатурних портретів наших
політиків в західній пресі. 

Таким чином, можна
прийти до певних висновків,
які дозволять поглянути на ни-
нішню ситуацію в нашій дер-
жаві під іншим кутом зору.
Так, без політики ні нашій
країні, ні будь-якій іншій, не
прожити. Без сумніву, укра-
їнська політика не є політикою
в правильному розумінні да-
ного поняття. Політики як
серйозна  і важлива складова
даного явища, мають відігра-
вати в даній сфері превалюючу
роль. З-поміж тих політиків,
яких ми бачимо на політичній
арені сучасної України,  немає
тих, хто б відповідав істинній
сутності та покликанню своєї
професії. Відтак, ми вчергове
стикаємося з проблемою
нових кадрів та потреби в  аб-
солютно новій генерації
людей, які мають прийти на
зміну нинішній номенклатурі.
З нічого вони не візьмуться, і
сьогоднішні політикани їх теж
не згенерують і не виховають. 

Саме тому, доцільно скон-
центруватися на інших, поза-
політичних сферах життя
соціуму, які дозволять ство-
рити максимально сприятливе
середовище для виховання но-
вого покоління українців.
Українців, не зациклених на
політиці і лаврах політиків, а
українців розумних і освіче-
них, духовно та культурно ба-
гатих, з-поміж яких природнім
чином з часом знайдуться і ті,

які намалюють і втілять в
життя абсолютно нову полі-
тичну лінію розвитку нашої
держави. 

Потреба в локальній само-
організації українців оче-
видна. Різного роду громадські
ініціативи, покликані вирішу-
вати нагальні проблеми малих
і великих громад; культурні
проекти, покликані об’єднати
навколо себе  думаючий сег-
мент населення, який здатен
на конкретні дії; розвиток ін-

ституту громадських організа-
цій, як ще одного дієвого
засобу делегування інтересів
населення; широке станов-
лення дрібного та середнього
бізнесу; впровадження ефек-
тивних методів виховання мо-
лодого покоління шляхом
залучення його до роботи в
громадських організаціях та
участі в проведенні різнома-
нітних заходів – ці та інші на-
прямки «низової» організації
населення, яке не орієнтувати-
меться на вказівки та префе-
ренції «згори», а
покладатиметься виключно на
власні сили, покладе початок
не лише якісним змінам в кад-
ровому потенціалі України,
але і активізує процес змін в
масовій свідомості українсь-
кого суспільства. 

Говорячи про політику, не
варто забувати про те, що ми,
саме ми, є її творцями. Що
саме від нашого вибору зале-
жить те, хто буде керувати
цією державою. І якщо виби-
рати немає з кого, то краще не
вибирати; хто знає, чим закін-
читься такий експеримент,
проте чомусь очевидним є те,
що точно гірше не буде, - ми
знаємо як жити так, щоб не за-
лежати від тих, хто хоче зро-
бити нас залежними від своїх
гасел, програм, політтехноло-
гій та брудного піару. І ті хто
знає, свідомі того чого вони
прагнуть. Без зайвих сенти-
ментів в сторону тих, хто гово-
рить про здоровий глузд і
голоси, які можуть викори-
стати на виборах, на які ти
просто не прийдеш. 

Будь собою, готуй себе до
найгіршого, знаючи що все
буде гаразд; самовдоскона-
люйся і правильно виховуй
своїх дітей; читай, слухай, ди-
вись, аналізуй, але не підда-
вайся. Життя – це обов’язково
чорні і білі смуги, і за кожною
чорною смугою йде біла. І не
лише в українців бувають
кризи, а в американців гроші і
нові технології. Сприймай все
простіше та роби свою ма-
леньку справу. В тому буде і
твоя сила і єдність всіх наших
сил, яка не затьмариться жод-
ними теперішніми політиками,
для яких МИ – це все, без нас
які – НІХТО. Знайшовши себе
– допоможи знайти себе
іншим!

Це наша політика і ми її
природні законодавці!

Сергій Мартинюк

ПОШУКИ АПОЛІТИЧНОЇ 
АЛЬТЕРНАТИВИ

початок ст.1

В моєму житті є одне ситуативне хобі – пе-
рефразовувати на свій лад і недалекий гумор,
різного роду, народні мудрощі, як то приказки,
прислів’я чи навіть авторські афоризми. На-
приклад, відомий вислів: «як корабель назвеш
– так він і попливе», в моїй інтерпретації зву-
чить дещо по-іншому – «як корабель назвеш –
так він і потоне». Або не менш відома при-
казка: «сміється той, хто сміється останнім»
почала звучати: «сміється той – хто сміється за-
вжди».  

Так от, про українську політику і сучасні
політтехнології. Чергові президентські вибори,
які чекають на нас в січні 2010 року, акивно
дають про себе знати різноманітними намаган-
нями, тих чи інших, політиків привернути до
себе увагу «захареного» українського виборця.
Шалені гроші викидаються на те, щоб вся
країна мала можливість максимально близько
наблизитися до того, що їй несуть в своїх влад-
них портфелях політики. 

І якщо Юля Тимошенко цього разу зробила
ставку на мінімалізм, то інші політики пішли
набагато далі. Війна бігбордів на предмет того,
хто більше йде активно і безкомпромісно.
«Вони п….си, Вона – Д’артаньян»  та тому по-
дібні політмесиджі на чистому білосніжному
тлі (розміщені в інтернеті – ред.), безумовно,
вчергове не лишаться без уваги значної ча-
стини українського жіноцтва.   

На що сподівається молодий і амбітний Ар-
сеній Яценюк (по сумісництву – Онаній та
Зеник (інформація не підтверджена) – покищо
незрозуміло. Але широка палітра кольорів на
його бігбордах та яскраво виражені психоде-
лічні мотиви свідчать про те, що орієнтується
даний кандидат явно на авангард нашого сус-
пільства. Один з останніх месиджів Арсена про
боєздатну армію ознаменовий яскраво-черво-
ним кольором і портретом останнього, при-
чому нагадує він там більше Леніна, ніж себе
рідного. 

«Проффесура» українського політикуму
«валить» по електорату звичними для себе
кольорами та антивладними закликами, обі-
цяючи рай та інтенсивні темпи виходу з кризи. 

Одним словом, робота кипить, гроші ак-
тивно витрачаються, і це тільки початок. За ку-
півлею рекламних площ піде
широкомасштабна купівля «виборчих душ».
Когось куплять якоюсь туманною ідеєю, когось
візьмуть харизмою і гарними портретами, ко-
гось, як завжди, пару десятками гривень і па-
кетом гречки. Але більшість, як завжди,
вчерговий раз купиться на дибільно-солодкі
обіцянки.                                          

Відтак, надто серйозне сприйняття укра-
їнської політики ні до чого конструктивного не
приведе. Витрачені нерви та час можуть піти
на вагоміші речі та події у вашому житті. Тому
сприймайте все з гумором, бо воно якось так і
виходить, що по-справжньому вміє сміятися
тільки той – хто знайде з чого посміятися за-
вжди. Чогось іншого на сьогоднішній день ця
політична клоунада не заслуговує. 

І не забувайте, що кожна хвилина сміху про-
довжує ваше життя мінімум на 6 хвилин. Тому,
не гайте часу на дурне і більше смійтеся! 

Сергій Мартинюк

ТРІШКИ 
СМІХОТЕРАПІЇ

число 8,  вересень 2009 р.  Б.



Правий Поступ 5

Присвятивши своє
життя виробленню яскравої,
виключної та всеобіймаю-
чої   ідеології, він  став го-
ловним теоретиком крайніх
правих, а його твори були і
є дороговказами для ба-
гатьох патріотів.  

Час проходить, критики
закидають, що ідеї націона-
лізму вже застарілі, але ін-
терес до Д.Донцова та його
творів лише зростає.  І
справа не лише у сформуль-
ованих ним тезах,  а в тім,
що він будить думку, зму-
шує замислитися над бо-
лючими питаннями як
сьогодення, так і май-
бутнього, а також
нашої історії.  

Але чи не основ-
ною причиною акту-
альності ідей
Донцова, є те, що з
часу написання ним
творів до сьогодення
мало що змінилося.
Більшість з проблем,
рекомендації до вирі-
шення яких він давав,
не просто лишилися,
а вже становлять ре-
альну загрозу Україні.
Застереження автора
не були враховані, а
поради для ефектив-
ної  розбудови Укра-
їнської Держави та
розквіту Української
Нації й досі чекають
свого втілення. 

Традиціоналізм.
Донцов вважав, що відрод-
ження українців, виконання
їхнього призначення у світі
можливе лише у зв’язку із
традиціями.  Все зрозуміло,
проте здобувши незалеж-
ність, розвиток України в
цьому напрямку полягав  в
основному у популяризації
історії й народних традицій.
Це призвело лише до того,
що молодь  тепер частіше
п’є «За Україну!», нардепи
частіше вдягають виши-
ванки,  а псевдо-націоналі-
сти,  де можуть там і
кричать: «Слава Нації!».
Дехто навіть вважає, що вся
оця «шароварщина» це і є

націоналізм.  
Донцов же чітко й га-

ряче наголошував, що «на
одних калинових гаях і ви-
шиванках державу не розбу-
дуєш». Насамперед ми
повинні повернути собі тра-
дицію величі. Ми повинні
відшукати в собі козацький
дух, знайти в собі впевне-
ність та  гордість.   

Довготривала нищівна
пропаганда зробила з укра-
їнців рабів, «хліборобів-
гречкосіїв» та  боягузів, які
постійно шукають пана.  А
про ту загрозу, яку несе
українським традиціям гло-

балізація, можна й не гово-
рити – це очевидно.

Допоки українці не по-
збудуться комплексу непов-
ноцінності і не усвідомлять
себе повноправними госпо-
дарями своєї землі, доти
варто забутися про розквіт
Української Держави.  Ми
повинні хотіти, а не мріяти,
ми повинні вимагати, а не
просити, ми повинні діяти,
а не чекати!

Елітаризм. Цій темі
публіцист присвятив чи не
найбільше своїх статтей.
Донцов постійно говорив
про необхідність існування
провідної верстви, яка б зу-

міла зорганізувати і повести
за собою народ. Країною
повинні керувати кращі з
кращих,  які від природи на-
ділені якостями провідни-
ків: мужністю, мудрістю,
шляхетністю і відвагою.
Яка ж у нас ситуація?

«Демократичні цінно-
сті» у нас приживаються по-
гано, точніше ні до чого
хорошого не призводять.
Дмитро Донцов це передба-
чив: «Коли замаскована під
«демократією» мафія має
змогу впливати на правлячу
еліту, в суспільстві наступає
анархія: починається систе-

матичне нищення хри-
стиянської релігії і
церкви… Далі – ни-
щення моралі, одверта
пропаганда порногра-
фії, сексоманії, - в пресі,
в телевізії, в літературі,
в мистецтві, вульгар-
ність «модерної жіночої
моди… Така сама вуль-
гарність в модах «мо-
дерної» і прогресивної
молоді, шал злочинства
і параліч влади…».  Це
майже точний опис на-
шого суспільства і
«нашої» демократії.
Хіба до цього ми праг-
нули? 

Політична еліта, як
така взагалі відсутня. В
пересічного українця
слово «влада» є синоні-
мом «гроші», «хабарі»,
«брехня».  Люди, які ду-

мають тільки про себе, не
можуть добре працювати
для інших.  А яка влада,
такий й народ. 

Єдиним виходом із си-
туації є плекання провідної
верстви.  «В еліту не можна
обиратися, місце в ній не
можна купити, - нею можна
лише стати». – писав Дон-
цов, і якщо така еліта при-
йде до влади, то її вже не
можна буде купити і вона
ніколи не зрадить.   

І тут є дуже важливим не
упустити слово «стати». Не
потрібно чекати, коли «по-
гана» влада стане «хоро-
шою», потрібно самому
прагнути і йти до влади. Ви-
слів Донцова: «Воля до
життя є волею до влади»
вже став афоризмом.  Якщо
тобі щось в  країні не подо-
бається і ти хочеш це змі-
нити – змінюй! Прагнення
до дії є прямим проявом ли-
царського духу. Вдоскона-
люй себе, виховуй свій
характер і прагни більшого. 

Будь витривалим, впев-
неним в собі, вірний переко-
нанням, ніколи не
занепадай від невдач, вмій
володіти собою, будь за-
вжди готовий виконати свій
обов’язок, перетвори кожен
день на змагання, а кожен
крок на успіх та не губи по-
чуття честі.  Виховай себе
сам і в тебе буде шанс вихо-

вати інших та зробити
країну такою, яку її бачив
Шевченко.

Волюнтаризм. Праг-
нення досягнути вершин,
віра в неможливе. Бажання
бути кращим і йти спереду.
Робити виклик життю і пе-
ремагати.  Плекати сильну
волю і ніколи не завдатися.
Для волюнтариста немає
перешкод. Найкращим вті-
ленням волі  є героїзм.  

В наш час багато є ге-
роїв? Скільки людей собі
ставить за мету чогось до-
сягти, задля самої благород-
ної цілі? Хто хоче стати
героєм України? Частково
відповідь на дані питання
дає гурт «Тартак» у пісня
«Я не хочу бути».  Всі вже
потонули в помийній ямі
матеріалізму і навіть зручно
там почуваються. Лише
одиничці бачать «зірки на
небі» та йдуть на світло, хо-
чуть бути кращими.  Але на
них вже ніхто не звертає
уваги, всім байдуже. 

Свідома сформована
нація повинна мати своїх
Героїв та повинна прагнути
їх наслідувати. Ми маємо
своїх Героїв, але  ще по всій
країні стоять пам’ятники
нашим вбивцям. Чому?
Тому що влада вирішує
кому ставити пам’ятники, а
кому  - ні. А влада не думає
і не бореться за добробут
нації, тому  що  не сильно
відрізняється від тих, хто
сидить в «помийній ямі».
Замкнуте коло.

Націоналізм вчить -
Україну можуть підняти
тільки українці. І нам по-
трібно це зрозуміти не най-
ближчим часом, а ВЖЕ!
Потім буде пізно.  Б.Хмель-
ницький завагався і не
пішов відразу на Річ Поспо-
литу після блискучої пере-
моги під Пилявцями – під
Берестечком було вже пізно;
під час Шведсько-Росій-
ської війни козаки завага-
лися чи виконувати наказ
Мазепи – був втрачений ще
один шанс; ЦР УНР в І Уні-
версалі завагалася проголо-
сити незалежність України
– в ІV було вже пізно; після
розвалу СРСР Литва, Лат-
вія, Югославія, Польща від-
разу провели люстрацію
влади, в Україні вирішили
не квапитися…  

Молодь, нове покоління
Української Нації, не має
права втратити свій шанс –
він може бути останнім.
Помилки минулого повто-
рювати не можна. Націона-
лістичні ідеї ще досі
чекають свого практичного
втілення і зараз саме час
кожному свідомому укра-
їнцю поряд з «Кобзарем»
Шевченка покласти  твори
Донцова. 

Майя Москвич

Дмитро Іванович Донцов 

Народився 30 серпня  (17 серпня за старим стилем) 1883р.  у

м.Мелітополь, Запорізька обл. 1900-1911рр. навчався на юридич-

них факультетах Петербурзького, Віденського університетів.

1905 –1914рр. член Української соціал-демократичної робітничої

партії. 1914р стає першим головою Союзу Визволення України.

1914 –1916 рр.  живе у Відні й Берліні.   

1918 р.: повертається до Києва,   стає директором Української

Телеграфічної Агенції (УТА) при уряді гетьмана Павла Скоро-

падського. Створює (разом з В. Липинським, В. Шеметом) Пар-

тію хліборобів-демократів.

1919-1921 рр. шеф Українського пресового бюро при посольстві

УНР в Берні. З 1922 р. редагує журнали «Літературно-науковий

вісник», «Заграва», «Вісник», друкується в німецькій, швейцарсь-

кій та польській періодиці. Пререкладає «Майн Кампф» українсь-

кою мовою.

1926 р. пише свою провідну роботу «Націоналізм».

1939 р. емігрував за кордон (Бухарест, Прага, Німеччина, Париж,

США, Канада). З 1947р.  живе в Монреалі (Канада),   викладє

українську літературу в університеті.

Помер 30 березня 1973 року в Канаді. Похований в Америці на

українському кладовищі в Саут-Баунд-Брук.

В серпні цього року Україна  відсвяткувала 126-ту річницю з дня народ-

ження творця «інтегрального націоналізму», політичного діяча та публіци-

ста Дмитра Івановича Донцова. 

ДМИТРО ДОНЦОВ ПЕРЕДБАЧИВ
МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ Українські повстанці, не дивлячись на тяжкі умови бо-

ротьби, завжди шанували традиції свого народу та приді-
ляли моральному вихованню досить значну увагу. Важливу
роль у вишколі вояків відігравали саме українські свята,
адже вони піднімали моральний дух війська в умовах війни
та суворого побуту.

Тоді, в умовах жорсткого комуністичного атеїзму, вірні
національній ідеї повстанці, шанували релігійні свята:
Різдво, Великдень, Покрову та інші. Ці дні бійці намага-
лись відзначати серед цивільного населення та рідних, піти
до церкви, організувати різдвяний вертеп. Але часто трап-
лялось зустрічати свята саме в лісах. Тоді свята обов’язково
проходили за участю представників проводу ОУН в урочи-
стій атмосфері. По можливості запрошували священика,
який проводив службу. Повстанці, під керівництвом свого
виховника готували святкову програму, співали, декламу-
вали поезію, виголошували промови.  

Окрім християнських свят вояки Української По-
встанської Армії відзначали День Злуки (22 січня), свято
Листопадового Чину (1 листопада), річницю проголошення
Акту відновлення української державності (30 червня),
День козацтва та створення УПА (14 жовтня); День героїв
(23 травня) та День зброї (31 серпня). Але якщо всі по-
встанські свята відзначаються сьогодні на державному
рівні то День зброї взагалі мало кому є відомим. А він для
повстанців був досить важливим. 

Про те, що День зброї був одним з головних повстансь-
ких свят, свідчать розсекречені матеріали, серед яких навіть
програма святкування, що була видана  Друкарнею Орга-
нізації Українських Націоналістів в 1943 році. В цій про-
грамі розроблений детальний план святкування: вступне
слово, Святочний наказ Командира про Свято зброї, пісні
«Зродились ми…» та «Вогнем палає Україна» також роз-
писана по ролях сценічна картина «В огні кується наша
доля». Даний вишкільний матеріал допомагав повстанцям
при підготовці урочистостей до 31 серпня.

Командир воєнної округи «Дубовий» 25 серпня 1943
року видав наказ: «В день Свята Української Зброї
(31.08.1943р.), провести святочні сходини по відділах і за-

пілля УПА. Свято відбути при широкій співучасті цілого
суспільства за слідуючим порядком: 1. Збірка і звіт; 2.
Вступне слово; 3. Наказ командира УПА Клима Савура; 4.
Національний  гімн. В відділах УПА день 31 серпня 1943р.
вважати за день святочний». 

Є також чимало повстанських світлин, на яких зобра-
жені урочисті збори з приводу цього дня 31 серпня.

Словом, свято проходило зі всіма почестями і користу-
валося популярністю у вояків та їх керівництва. Чому ж
сьогодні воно забуте? Історія – це не лише події, битви, це
ще і традиції відзначати важливі символічні дати. 

Сьогодні в нашому суспільстві мають бути на часі такі
речі, як підняття національного духу, відновлення традицій
та шани до героїчного  минулого. Саме в контексті вихо-
вання майбутніх захисників України та її національних ін-
тересів і має відродитися Свято Зброї. 

Валентина Машлай

ДЕНЬ ЗБРОЇ
СВЯТО, ЯКЕ

ВАРТО ВІДНОВИТИ

число 8,  вересень 2009 р.  Б.
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Перше Всеукраїнське
Джемборі проходило ще у
1996 році на Закарпатті. На
Джемборі було зареєстро-
вано 1300 пластунів зі всіх
куточків України, а також із
США, Німеччини, Бельгії та
Естонії. Серед учасників
Джемборі були також
скаути з Алжиру, Грузії та
Польщі. 

- Нам тут цікаво перебу-
вати - розповідають гості з
Алжиру. - Наші табори і
пластові суттєво відріз-
няються. Тут ми можемо
здобути чималий досвід для
подальшого розвитку нашої

скаутської організації. 
На місце проведення

свята з’їхалось 12 крайових
таборів – з Сумщини, До-
неччини, Одещини, Прикар-
паття та Львівщини.  Крім
крайових таборів участь в
Джемборі взяли пластуни з

більшості осередків Пласту
України.

На Джемборі члени Пла-
сту могли не тільки позна-
йомитися чи зустріти нових
друзів, але й позмагатися
між собою та навчитися ба-
гато нового.  Основною
програми Джемборі були
активітети - майстер-класи,
на яких кожен учасник, під
наглядом професійних ін-
структорів, мав можливість
покерувати парапланом, по-
плавати на байдарках чи ка-
тамаранах, повправлятися у
мистецьких конкурсах, по-
змагатися у футболі та

волейболі, по-
грати в пейнт-
бол чи
поборотися в
болоті.

- Не зва-
жаючи на не-
зручне місце
для польотів, до
нас приходить
все більше ба-
жаючих пласту-
нів спробувати
політати на па-
раплані - бідка-
ється інструктор
з парапланериз-
му Сашко Кра-
сілич. - Ми вже
навіть не всти-
гаємо обідати,
хочемо всіх охо-
чих підняти у
небо. 

Також спеці-
ально для пла-

стунів були проведені
показові виступи бійців
спецпідрозділу УМВС
“Беркут” та працівників
МНС. 

Кожного дня всі учас-
ники Джемборі в рамках со-
ціального активітету

прибирали навколишню те-
риторію та розставляли са-
моробні смітники для
відвідувачів та учасників
таборування. Загалом, в часі
підготовки і проведення
свята волонтерами було зі-
брано шість “Камазів”
сміття.

- Чотири машини сміття
зібрали наші волонтери за
кілька днів до проведення
заходу, коли готували тери-
торію до Джемборі - зазна-
чає заступник коменданта з
організаційних питань
Назар Зелінка. - А в дні про-
ведення свята ще дозбирали
гуртом два “Камази”.
Думаю, цю територію, яку
полюбляють туристи, давно
ніхто так не прибирав. 

На захід завітали на-
чальник управління у спра-
вах туризму, сім’ї та молоді
Тернопільської обласної
державної адміністрації Во-
лодимир Гульовський та на-
родний депутат України -
Леся Оробець, які допома-
гали організувати Джем-
борі. Пані Оробець також
зустрілась з табором пла-
стових лідерів - КВТ
“Скобиний лет”, де поспіл-
кувалася з його учасниками. 

Спеціально для всіх охо-
чих на терені Джемборі пра-
цювало інтернет-кафе
“Крапка”. Кожен учасник
Джемборі мав можливість
протягом 15 хвилин скори-
статись безкоштовним ін-
тернетом.

- Охочих багато,
комп’ютерів мало - жалі-
ється продавець кафе. -
Тому тут постійні черги.
Поки пластуни чекають, то
підходять до прилавку і ку-
пують собі поїсти - особ-
ливо популярними  після 2

тижнів таборування були
батончики “Снікерс”, запас
яких в кафе протягом Джем-
борі поповнювали декілька
разів.

Трьохразове харчуваня
учасників Джемборі відбу-
вається на території відпо-
чинкового дитячого
районного табору “Ро-
машка”. Варили їжу запро-
шені кухарі спільно з
черговими пластунами на
сімох польових кухнях.
Польові кухні зібрали з двох
областей - частину при-
везли з Тернопільщини,
іншу - з Івано-Франків-
щини.  

На закритті Джемборі
всі присутні стали свідками
церемоніалу іменування
найвищим пластовим ступе-
нем пластуна гетьманського
скоба Любомира Шимківа з
Тернополя. Варто нагадати,
що друг Любомир є другим
пластуном в Україні за час
відновленого Пласту, хто
досягнув такого ступеня.  

Окрім змагань, пластуни
мали нагоду поспівати на
ватрах, подивитись пластові
фільми та замовити улюб-
лену пісню для друзів на та-
боровому радіо.  

- Таким заходом ми не
тільки хочемо розважити та
дати можливість добре від-
почити пластунам - ді-
литься комендант заходу
Наталя Оленчин. - Хочемо

ще й нагадати про те, що
цей рік для Пласту є юві-
лейним. А також даний
захід є своєрідною репети-
цією великого відзначення
100-річчя Пласту, який бу-
демо відзначати вже 2012
року. 

ст. пл. Тарас Зень, ЧоК

ВІДБУЛОСЯ ДРУГЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 
ПЛАСТОВЕ ДЖЕМБОРІ 

З 19 по 23 серпня в урочищі водоспаду Джурин поблизу с. Нирків Заліщицького району Тернопільської області пройшло

Друге Всеукраїнське Пластове Джемборі, яке було приурочене 20-й річниці відродження Пласту в Україні. 

Підчас підготовки і проведення Джемборі пластунами
було зібрано 6 КАМАЗів сміття

Новоспечений гетьманський скоб -
Любомир Шимків з Тернополя

єврейських громад у Нью-
Йорку.

Однак вже сьогодні зро-
зуміло, що до націоналі-
стичної риторики
звертатимуться й інші пре-
тенденти. Передусім Юлія
Тимошенко і Арсеній Яце-
нюк.

Останнім часом
прем’єр-міністр дедалі
більше починає робити крен
у бік українського патріо-
тизму, використовуючи для
цього будь-яку нагоду. Ось
лише кілька цитат із її ви-
ступу на річних загальних
зборах Світового конгресу

українців, який нещодавно
відбувся у Львові.

“Я хочу вам сказати, що
Україна і українці будуть
жити вічно. У цю святкову
мить ми маємо виголосити
першу нашу національну
заповідь перед усім світом:
“Україна – це назавжди!
Україна – це молода дер-
жава древньої нації, яка жи-
тиме на цій планеті вічно”.

“І хочу вам сказати, що
поки наша команда при
владі, поки справжні пат-
ріоти і українці при владі, а
я думаю, що це вже буде не-
змінним, нікому в Україні
ми не дамо навіть поста-
вити питання про будь-яку

другу державну мову, тільки
українська, раз і назавжди,
за будь-якого стану”.

“Зараз українська мова
стала “модною”, за-
пам’ятаєте це слово. Зараз
на ній всі прагнуть гово-
рити. І ми не дамо навіть
поставити це питання – про
другу державну мову в
Україні, до тих пір, поки я
знаходжуся при владії”.

І це промовляла політик,
яка ще кілька місяців тому
докладала максимум зу-
силь, щоб створити у парла-
менті коаліцію з Партією
регіонів, яка має діамет-
рально протилежні погляди
на “українське питання“.

Пробує стати “націона-
лістом” і Яценюк. Саме він
фактично озвучує у ЗМІ
одну із програмних засад
“Свободи”, коли закликає
до створення Східноєвро-
пейського простору, “де
Київ є столицею і центром
прийняття рішень”. Саме
Яценюк нещодавно па-
фосно заявив: “Я не дам
Москві, або будь-кому ін-
шому плюнути в сторону
Києва”, хоч перед тим саме
у столиці РФ звинувачував
президента Ющенка у по-
гіршенні взаємин між
Україною і Росією.

Не можна виключити,
що згодом побачимо нових

“націоналістів”. Час для їх
появи ще є. У цьому зв’язку
не важко передбачити появу
проекту “Козак-2”, коли за
аналогією 2004 року укра-
їнський націоналізм намага-
тимуться виставити у
карикатурному світлі, пере-
слідуючи мету дискредита-
ції котрогось із кандидатів,
а за одно певного світогляду
і політичної практики.

І це лише початок вибор-
чої кампанії. Але він добре
ілюструє реальність: патріо-
тизм та націоналізм знову
намагаються зробити ефек-
тивною політичною техно-
логією, яка має забезпечити
підтримку електорату зорі-

єнтованого на українські
духовні і культурні цінності.
А така ситуація – вкрай не-
безпечна для майбутнього
держави, оскільки може
призвести до девальвації
вартостей, без яких Україна
не може відбутися як націо-
нальна держава.

А щодо відповіді на пи-
тання заголовку статті... Для
того, щоб президентом
України став український
націоналіст він має включи-
тися у передвиборну бо-
ротьбу і перемогти.

Богдан Червак, 

Українська Правда

ЧИ СТАНЕ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІСТ?
початок ст.3
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За що, чи проти чого

Ви боретеся? 

Ми хочемо, щоб Росія
була вільною і цивілізова-
ною країною, де уряд пова-
жав би своїх громадян і ніс
перед ними відповідаль-
ність за свої дії. Зараз же
нашою країною правлять
люди, які цікавляться тільки
владою і наживою, які не
вміють як слід робити
нічого, крім “закручування
гайок”. Тому наш перший
крок до звільнення Росії -
прибрати з влади цих зло-
дійкуватих «чекістів». За-
вдання, звичайно, не з
легких, але рано чи пізно це
все одно станеться. Ось ми і
наближаємо цей момент. 

З ким із політичних

партій або громадських

організацій РФ Ви співпра-

цюєте? 

Як опозиційний демо-
кратичний рух ми співпра-
цюємо з усіма силами, які
виступають (на ділі, а не на
словах) проти нинішнього
курсу та підтримують демо-
кратичний розвиток країни.
Ми спеціально не обме-
жуємо себе рамками якоїсь
однієї ідеології і працюємо
разом з лібералами, з лі-
вими та поміркованими пра-
вими. Так, багато наших
активісти є в ліберальній
“Солідарності”, в той же час
беручи участь у спільних
акціях з «лимонівцями» і з
“Лівим фронтом”. Тут
немає удаваного супер-
ництва, адже зараз всі адек-
ватні політичні сили
зацікавлені в тому, щоб в
Росії взагалі з’явилася пуб-
лічна політика. І поділятися
на різні ідеологічні табори,
коли ми і без того в поло-
женні переслідуваних, про-
сто нерозумно. Спочатку
треба створити умови для
політичної конкуренції, а

потім вже сперечатися про
розмір податків та ставленні
до імміграції. 

До речі, які перспек-

тиви діяльності організа-

ції «Солідарність»? 

“Солідарність” - опози-
ційний рух, що утворився в
грудні минулого року. В
нього входить більшість
опозиційних політиків лібе-
рального флангу (Гаррі Кас-
паров, Борис Нємцов та
багато інших, включаючи
вашого покірного слугу).
Будучи організацією “поза-
системною” (тобто такою,
що не веде ніяких перегово-
рів з Кремлем), “Солідар-
ність” проте допускає для
себе участь у регіональних
та місцевих виборах, де є
шанси серйозно заявити про
себе. Так, у квітні Борис
Нємцов зайняв друге місце
на виборах мера Сочі, а
зараз близько десяти канди-
датів “Солідарності” бало-
тується до Московської
міської думи. Рух не цура-
ється і вуличної боротьби.
Наприклад, 22 серпня він,
не дивлячись на заборону
влади, провів у Москві ходу,
присвячену річниці поразки
ГКЧП. До речі, хода була в
підсумку жорстоко розі-
гнана ОМОНом, кілька
людей потрапили до ліка-
рень. 

Перспективи цієї нової
організації покаже час. Ба-
гато чого, звичайно, зале-
жить і від того, як будуть
розвиватися події в Росії
вцілому. Якщо економічна
криза відкриє людям очі на
реальні підсумки правління
Путіна – «Солідарність»
має хороші шанси стати од-
нією з провідних народних
сил. 

Як оцінюєте пострево-

люційний період в Україні

після помаранчевої рево-

люції 2004 року? 

Я не так уважно стежу за
внутрішньою ситуацією в
Україні в останні роки,
суджу про неї швидше за
враженнями моїх різних
українських друзів. Пома-
ранчева революція дала
Україні прекрасний шанс
увірватися до спільноти єв-
ропейських народів. Ча-
стково, цим шансом
українці скористалися, але
зіткнулися на цьому шляху і
з багатьма труднощами. На
мій погляд, одна з ключових
проблем в українській полі-
тиці – гостра нестача відпо-
відальної еліти, яка
заглядала б у майбутнє хоча
б на кілька років вперед.
Адже парадокс, – при ціл-
ком по-європейськи розви-
нених ЗМІ і цивільному
суспільстві багато українсь-
ких політиків ведуть себе
так, ніби як і раніше, пла-
вають у воді мутнуватих
часів Кучми або пізньора-
дянської УРСР. Думаю, що
вашій країні потрібно буде в
недалекому майбутньому
пережити етап зміни поко-
лінь в елітах і сподіваюся,
що на порозі вже новий час,
коли Україною будуть пра-
вити сучасні і відповідальні
політики і політичні сили. 

Що думаєте про сьо-

годнішню політику Росії

щодо України? 

Кремль вже 5 років від-
верто мстить українцям за
те, що вони не побажали в
2004 році танцювати під
його дудку і зірвали у себе
операцію “Наступник”. На
жаль, мої співгромадяни
поки не дозріли до такого
рівня громадянської само-
свідомості, але процес йде,
і це теж дуже турбує Путіна.
Тому й біситься пропаганда,
розповідаючи жахіття про
Україну, тому влашто-

вуються “газові війни” і всі-
лякі провокації щоб пока-
рати неслухняних сусідів і
заодно показати своєму на-
родові, що помаранчева ре-
волюція до добра не доведе. 

А який настрій щодо

України рядових росіян?

Багато у нас, на жаль,
легко піддаються на пропа-
ганду і сприймають Україну
як невдячного “молодшого
брата”, що підступно зрадив
Росію і мало не покло-
няється тепер фашизму. Але
для більшості росіян
Україна як і раніше залиша-
ється найближчою і в націо-
нальному, і в культурному
плані країною. У багатьох є
родичі або друзі в Україні,
багато хто їздить до вас як
туристи. Тому зліпити пере-
конливий образ ворога
нашій владі буде дуже і
дуже непросто. 

Які плани на майбутнє,

будете брати участь у ви-

борах як політична пар-

тія?

Оборона не бере участі у
виборах: по-перше, – це
практично неможливо (у
більшості виборів у нас бе-
руть участь тільки заре-
єстровані Мінюстом партії,
серед них немає жодної
опозиційної), а по-друге, –
сама процедура виборів
була настільки збочена за
Путіна і Медведєва, що за-
лишилося від неї тільки
назва. Багатоступінчата си-
стема спочатку фільтру-
вання кандидатів, потім
фальсифікації голосування
і, зрозуміло, потужна пропа-
гандистська машина по суті
гарантують заздалегідь за-
кладений результат. Опози-
ційна сила перемогти на
таких виборах практично не
може і в більшості випадків
Оборона закликає вибори
ігнорувати чи бойкотувати. 

Але це не означає, що ми
сидимо без діла. Зараз для
нас головне завдання - зміц-
нювати рух, нарощувати
сили, вчитися. У нас остан-
нім часом почали активно
з’являтися нові регіональні
відділення, на початку
серпня ми провели на Волзі
навчальний молодіжний
табір, де чотири дні навчали
своїх активістів. Восени
плануємо нові акції, які не
дадуть спокійно спати
владі. 

Розмовляв 

Олександр Машлай

ОЛЕГ КОЗЛОВСЬКИЙ: 
«КРЕМЛЬ ВЖЕ 5 РОКІВ ВІДВЕРТО
МСТИТЬ УКРАЇНЦЯМ»

В інтерв’ю Правому Поступу  Олег Козловський - координатор російського

молодіжного руху «Оборона» - розповів про російську опозицію, діяльність

ОБОРОНИ та про те, чому росіяни не люблять українців 

Радянський Союз, ввівши свої війська на територію
Польщі 17 вересня 1939 року, «увіткнув ніж в спину»
полякам. Про це сказав президент Польщі Лех Качинь-
ський, виступаючи на півострові Вестерплатте недалеко
від Гданьська, який для поляків є символом героїчної
боротьби проти нацистської Німеччини.

Глава Польської держави відзначив, що до введення
радянських військ зі сходу польська армія цілком гідно
вела бойові дії проти Німеччини, яка напала на країну
без оголошення війни 1 вересня.

«Того дня (17 вересня) Польща отримала удар ножем
в спину, удар від більшовицької Росії, яка виконувала
свої союзницькі зобов’язання відповідно до пакту Мо-
лотова-Ріббентропа», – цитує Качиньського УНІАН. Він
підкреслив, що не поляки, а інші народи, які сприяли
початку Другої світової війни, повинні відчувати не-
обхідність переоцінити ті події.

Качиньський також висловив думку, що конфлікту
між нацистською Німеччиною і Радянським Союзом не
можна було уникнути, оскільки «кожна із сторін нама-
галася перехитрити один одного».

Він також сказав, що Польща не виграла Другу сві-
тову війну, оскільки після її завершення стала жертвою
нав’язаного їй комуністичного режиму, від якого вда-
лося звільнитися лише в кінці 1989 року.

БІЛЬШІСТЬ ПОЛЯКІВ ВВАЖАЮТЬ,
ЩО НІМЕЧЧИНА І СРСР ОДНАКОВО

ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА РОЗВ’ЯЗАННЯ
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ.

Більшість поляків вважають однаково відповідаль-
ною за початок Другої світової війни гітлерівську Ні-
меччину і Радянський Союз.

Як свідчать дані опитування громадської думки, про-
веденого GFK Polonia на замовлення газети Rzecz-
pospolitа, такої думки дотримуються понад 60%
опитаних поляків.

В той же час, третина поляків вважають винною у
війні виключно Німеччину, яка 1 вересня 1939 року на-
пала на Польщу. При цьому понад 60% опитаних ду-
мають, що масштаби злочинів СРСР в Польщі були
однакові з німецькими.

Як повідомляє УНІАН, більше 70% поляків вва-
жають, що керівництво правонаступниці СРСР Росій-
ської Федерації намагається применшити ту роль, яку
СРСР зіграв у 1939 році під час нападу на Польщу. На
думку більш ніж 60%, так само поводяться і німці.

Для 65% поляків завершення Другої світової війни
стало «окупацією» країни Радянським Союзом, який
встановив в державі підконтрольний комуністичний
уряд. 94% гордяться участю Польщі в боротьбі з фа-
шистською Німеччиною і 70% вважає, що польський
уряд недостатньо піклується про те, щоб світ дізнався
про боротьбу поляків під час війни.

Крім того, за даними опитування GFK Polonia, 76%
поляків вважають, що прем’єр-міністр Росії Володимир
Путін повинен вибачитися за введення радянських
військ на польську територію 17 вересня 1939 року
після того, як 1 вересня на країну напала гітлерівська
Німеччина.

focus.in.ua

РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ 
«УВІТКНУВ НІЖ В СПИНУ» 
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Історія популярності
останньої книги Олесь Уль-
яненка  - «Жінка його мрії» по-
чалася зі заборони. Оцінена
експертами комісії з нац. моралі
як така, що містить елементи
порнографії і пізніше за це ви-
лучена видавництвом з книга-
рень – вона стала твором, на
який читачі фактично полюють. 

Але автор від такої несподі-
ваної популярності тішився не

довго, а через тиждень-два надумався подавати на нац. Комісію
до суду. Сталося це півроку тому. 

Чим цікава ця історія – перше тим, що заборона книжки
через її порнографічний характер – це в Незалежній вперше.
Друге – тим, що сама національна  комісія два роки тому затвер-
дила критерії відбору, що порнографією є, а що нею не яв-
ляється. І от друковане слово нею поки що (за критеріями
комісії) не являється. І третя – ЗМІ і громадськість почали во-
лати про цензуру.

Зараз ця справа в суді. Тиждень тому відбулося вже 4-тє за-
сідання. І воно, як показує історія, ще далеко не останнє.

Всі знають, що це не перша спроба даного органу оборонити
моральну цноту наших громадян. Раніше були заборонені в про-
каті(до речі, лише в Україні) фільми «Хостел», «Хостел 2»,
«Борат», нещодавно «Бруно». Також під спробу заборон по-
падали соціальні мережі  - «вконтакті», «однокласники»  і
«живий журнал». На пізніший час порадили в комісії перенести
мультсеріал «Сімпсони», також незадоволення викликав серіал
«Леся +Рома».

І поки комісія вишукувала і знешкоджувала аморальний
бруд, в дію вступив ще один закон – про збереження і розпов-
сюдження порнографії. За  десяток порножурналів під ліжком–
тепер можна загриміти в тюрму на 5 років.

На що це все схоже ? На замилювання очей суспільства.
Тому що  хтось, як і ви, можливо, зараз, думає – нарешті влада
щось робить - заборонили гральний бізнес, а тепер ще й порно-
графію. І люди на якийсь час починають забувати про інфляцію,
не повернуті депозити і кредити із захмарними відсотками, про
газ і російські апетити, про відсутність, врешті, будь-якого нор-
мального політика в цій владі. Тому такі закони ще схожі на за-
кручування гайок і обмеження свобод. Можливо завтра
ілюстровану дупу у Вашій газеті назвуть порнографією і після-
завтра Вашу газету закриють, а як не за порнографію,(бо дупи
Ви не показуєте) то за насильство, було б бажання – причини
знайдуться.

І скажу ще таке – від введення в дію закону про порногра-
фію пройшло вже два місяці. Так нікого поки що не зловили. Я
Вам можу підказати одну точку. Видавці  книжки Ульяненка
тримають на складі 7 тисяч примірників «Жінки його мрії», про-
дати вони ж їх не можуть. Але б хотіли, тому вони зберігають,
а збереження з метою подальшою реалізаціяї– це вже стаття, па-
нове. 

І наостанок – подібні комісії існують у Вє’тнамі і Північній
Кореї. Не знаю, як там у них з моральністю, але у нас її точно
бракує. От взяти хоча б історію з депутатом Лозинським і його
полюванням на Валерія Олійника. Або театр абсурду під назвою
«зловили Пукача», який розігрують перед усім 46-ти мільйон-
ним народом  можновладці. Або постійно п’яні на лексусах  діти
депутатів, які окрім себе вбити, мусять обов’язково цими доро-
гими колесами ще когось задавити. 

А це так дрібно  - мораллю по письменнику.
Чекаю на діалог…

Анастасія Станко - 

редактор культурно-мистецького блоку

Довідка:

В Україні на сьогоднішній день Національна експертна ко-

місія з питань захисту суспільної моралі затвердила критерії

розмежування порнографії та еротики. В середині лютого

2007р. комісією було затверджено критерії стосовно друкова-

ної, аудіовізуальної, електронної й іншої продукції, реклами, а

також переданих і отриманих по комунікаційних лініях пові-

домлень і матеріалів, які належать до порнографічної або еро-

тичної продукції.

Порнографією варто вважати детальне зображення сцен

статевого акту і деталізовану демонстрацію оголених геніта-

лій, якщо вони використовуються для збудження сексуальних

інстинктів глядачів без будь-якої художньої або навчальної

мети.

До еротики відносяться зображення оголеного тіла, а також

геніталій - якщо кількість таких зображень не перевищує 20%

від загальної кількості зображень і 50% від площі кадру або

всього зображення. Показ відвертих сцен на дальньому плані

“без явної візуалізації взаємодії геніталій” варто вважати еро-

тикою, а демонстрацію групових і гомосексуальних зносин на

передньому плані, сцен сексуального насильства і статевих збо-

чень- порнографією.

КУЛЬТУРНО-
МОРАЛЬНО СТІЙКИЙ!?
КОМІСІЯ ІЗ ЗАХИСТУ МОРАЛІ VS
ПИСЬМЕННИК ОЛЕСЬ УЛЬЯНЕНКО.

Мистецтво театральне,
музичне, літературне, ми-
стецтво кіно. Знайомтесь із
ним на вересневому “Го-
гольфесті”. Присвячений –
він двохсотріччю від дня на-
родження Гоголя. З 11 до 27
числа першого осіннього
місяця цього року в “Ми-
стецькому Арсеналі” сто-
лиці.  

«Гогольфест» - це між-
народний фестиваль сучас-
ного мистецтва. Тут не
лише демонструють твор-
чість. Тут вона народжу-
ється. Різні стилі, напрямки,
культури і майстер класи, де
вчать у цих стилях працю-
вати.

Цього року фестиваль
вийшов на міжнародну
арену – презентував себе за
кордоном – у Санкт-Петер-
бурзі. Тепер іноземних гос-
тей везе до себе -
Нідерланди, Франція, Росія,
Швейцарія, Польща, Фін-
ляндія, Латвія, Іспанія, Ар-
гентина, Велика Британія,
США, Швеція, Португалія,
Німеччина, Литва, Бразилія,
Іран, Угорщина. Усі вони
вже пакують речі до «Ми-
стецького Арсеналу». Най-
цікавіше, що вдасться
побачити охочим, обіцяють
організатори, це:
12 тисяч квадратних метрів
виставки сучасного візуаль-
ного мистецтва;
Програма сучасної акаде-
мічної музики. Гратимуть її:
«Accroche Note» (Франція),
«Moser&Altstaedt» (Німеч-
чина), «Nostri Temporis»
(Київ), «Cluster» , В. Рунчак
(Київ), Є. Громов (Київ),
концерт камерної музики
М.Шалигіна, «Київські со-
лісти» і інші; 
електроакустика від «Си-
гуру Гото» (Франція), «DI-
ISSC Orchestra» (Литва),
«Woodpecker Project» (Лат-
вія), «ELECTROA-

COUSTIC-ORCHESTRA»
(Україна), world-music
Adam Green (США),
Adanowsky (Франція),
«Tikkle Me» (Швеція), «RE-
NATO BORGHETTI QUAR-
TET» (Бразилія), «Helder
Moutinho & Ricardo Parreira
– Fado» (Португалія), «Діти
Пікассо» (Росія-Угорщина),
«НеГрузовики» (Дніпропет-
ровськ), «SunSay» (Харків),
ДахаБраха (Київ), Іна Же-
ланная (Москва), «Перка-
лаба», проекти
голандського фестивалю
«DutchPunch», «АНТИ
ПОП АСОЦІАЦІЯ КВАР-
ТЕТ КРИЛОВА» (Москва) і
інші; 

м і ж н а р о д н а
програма су-
часного теат-
р а л ь н о г о
мистецтва від
театрів: «büro
für zeit + raum»

(Німеччина), «Mr. Kubik»
(Іспанія), «Ville Walo and
Kalle Hakkarainen» (Фінлян-
дія), “Cie Nicole Seiler»
(Швейцарія), Береговський
національний угорський
театр ім. Дьюли Ійєша,
Пермський театр «У
моста», проект «СтарухЫ»
(Москва), перформанс Ро-
сійського інженерного те-
атру «АХЕ»
(Санкт-Петербург), інтерак-
тивний перформанс
«Cinэстетика» (Москва) і
т.п.; 
з 17 по 23 вересня - шоу-
кейс українського театраль-
ного мистецтва для
західних і російських про-
дюсерів;
літературні круглі столи і
читання відомих українсь-
ких письменників;
кіно і відео арт;
майстер-класи відомих
українських і західних ху-
дожників.

Тепер трохи ширше про
перше – візульне мистецтво.
Його предствлятимуть 5
проектів:

«Поющие головы» Сер-
гія Савченка, або серія зоб-
ражень, кожне з яких має
вигляд кола, вписаного у

квадрат (2х2м) полотна.
Проект Оксани Чепелик

«Інкубатор».
«Гніздо Альбатроса» -

картини, що досліджують
поняття зламу у щойно ро-
зірваних екзальтованих,
знищених і знову відбудова-
них країнах.

Актуальний Гоголь –
проект про світ Миколи Го-
голя.

Картини з ІІІ щорічного
фестивалю ілюстрації  Мос-
ковського музею сучасного
мистецтва. Цього року він
присвячений Інтернет інду-
стрії і має назву «Free Wi-

Fi».
Тож, раджу неодмінно

заглянути на осінній «Го-
гольфест», бо цього року, як
каже його директор пан
Троїцький, він буде «багато-
ликим, поліфонічним, шум-
ним, наче вогненний птах,
який ночами зриває золоті
яблука в райському саду. В
райському саду безсмертя,
адже, міняючи мови, маски,
ритми, форми і напрямки,
мистецтво вчить наші серця
бачити сокровенну вічну
сутність». 

Юлія Банкова

ГОГОЛЬFEST -
БАГАТОЛИКИЙ ФЕСТИВАЛЬ СТОЛИЦІ

Якщо Вам більше до
вподоби не читати, а слу-
хати, і слухати - на березі
чорного моря, і не аби що, а
джаз, тоді вам на «Кокте-
бель джаз».

Фестиваль пройде 10-го
– 13-го вересня в розквіт ок-
самитового сезону, і, як ви
вже здогадалися, все це дій-
ство відбудеться в одному із
наймальовничіших куточків
Криму – долині Коктебель.

І в це невеличке селище
щороку в ці дні вже п’ять
років поспіль з’їжджається

більше 30-ти тисяч при-
хильників справжньої висо-
кої музики.  

Джаз цього року будуть
виконувати на двох сценах –
Волошинській і NU JAZZ
сцені. Музичних колективів
буде понад сотню – із
України, Росії, Білорусі,
Польщі, Великої Британії та
Угорщини. Одним з найці-
кавіших заходів на фесті
буде прем’єра спільного
проекту гурту «Гайдамаки»
та «Voo Voo» (одні з найпо-
пулярніших джазменів

Польщі) – 11-го вересня. І
також не менш цікавою буде
церемонія відкриття під на-
звою «7+1». Починатися
«Коктебель» буде з джазо-
вого оркестру ХДТУБА.

Хто зацікавився  - повна
програма на сайті фести-
валю -
http://www.koktebel.info

І на останок – не най-
приємніше – ціни. До 4-го
вересня абонемент на три
дні фестивалю буде кошту-
вати 300 гривень, а з 5-го ве-
ресня вже 350-т, тож,  якщо

ви по справжньому цікави-
тися «музикою для товстих»
– поспішайте.

Анастасія Станко

«МУЗИКА ДЛЯ ТОВСТИХ»

Цього року фестиваль
вийшов на міжнародну

арену – презентував себе 
за кордоном – у Санкт-

Петербурзі

Ви можете казати, що його  у нас немає. Ви можете казати, що воно у

нас, якщо і є, то не таке значуще, як у інших. А вони певні: воно неодмінно

є і варте уваги не лише українців, а й закордону. Це про наше мистецтво. 

число 8,  вересень 2009 р.  Б.



Правий Поступ 9

Тільки на форумі укра-
їнці по справжньому ді-
знаються, що вони читаюча
нація. До розкладок з книж-
ками не можливо проби-
тися, перед брамою палацу
мистецтв, де і відбувається
літературне дійство, виши-
ковуються черги охочих -
почути, побачити, купити. У

великих видавництвах зі-
знаються - форум видавців -
найбільш рибні для них, чи
то пак книжкові дні року. Бо
за цей час вони можуть про-
дати по тиражу кількох ви-
дань, а це стільки, як інколи
і за цілий рік не подужати.  

Окрім видавництв з їх-
німи книжковими карава-
нами на форум спішать і
самі автори, аби власною
присутністю популяризу-
вати власне ж таки тво-
ріння, ну і ще - побачити
старих друзів. 

Хто що везе на форум -
нам розповіли у видав-
ництві Фоліо, письменниця
Ірен Роздобудько - власною
персоною, Дмитро і Віталій
Капранови - двома влас-
ними персонами, найдитячі-
ший видавець
“А-БА-БИ-ГА-ЛА-МА-ГИ”
- Іван Малкович тією ж пер-
соною, а ще Ірена Карпа,
Оксана Забужко і Сергій
Жадан.  

Отже, почнемо з най-
менших читачів - малят від
2-х до 102-х. Для них голов-
ний абабагаламагівець Іван
Малкович підготував книгу
“Джура-характерник“ - істо-
рію про славних козаків і
їхні не менш славні пере-
моги описані дитячим пись-
менником Володимиром
Рудьківським. У видав-
ництві готують ще дві

книжки цієї серії.
Іван Малкович: “Дуже

би хотів, щоб українські
письменники відкривали
дітям Україну - і давню і су-
часну, якісь невідомі сто-
рінки і бажано, щоб ці
сторінки були не тільки
сумні, а й славні. І я під-
штовхую Володимира

Рудьківського, третя книжка
буде така взагалі потужна,
про перемоги, щоб діти на-
биралися цього лицарського
духу, бачили, що вони мо-
жуть перемагати на цій
українській землі”. 

Також “А-БА-БА-ГА-
ЛА-МА-ГА” готує до фо-
руму космічну
енциклопедію - “Українсь-
кий космос”, яка відкриває
сторінки нашої, як ви-
являється, славної позапла-
нетної історії. Енциклопедія
має навіть інше маркування,
на відміну від решти книже-
чок видавництва – історія
українського космонавства
розрахована вже на діток від
12-ти до 112-ти. Але напи-
сана вона так, що навіть фі-
лолог Малкович у ній все
зрозумів. Також форум по-
бачить перше дитяче Єван-
геліє, схвалене і
благослОвенне усіма хри-
стиянськими церквами
України. Малкович переко-
наний, хто з діток читатиме
це святе письмо, той, мож-
ливо, як виросте, і приведе
Україну до Єдиної помісної
церкви.

Капранови теж вперше
перекинулися на дитячу лі-
тературу. На форум везуть
“Зоряного вуйка“ - то така
казка трохи фантастична,
трохи історична, але зага-
лом - то про чумаків, які чо-

мусь якийсь час жили під
землею. Книжку цього року
привезуть Капранови не на
зеленому запорожці - каб-
ріолеті, як то було в по-
передні рази, а швидше
потягом, бо бензин для двох
видавців став задорогий. А
загалом брати -близнюки
збираються на форумі ску-
пити чи не всі нові твори, а
потім бігати по друзях пись-
менниках, щоб ті твори під-
писали, бо нема для
купування і підписування
книжки кращого місця для
братів Капранових за Львів. 

Дмитро Капранов:
“Для нас форум видавців -
ознака того, що ще не
вмерла Україна і не вмерло
в ній книговидання. Купу-
вати на форумі - величезне
задоволення, коли береш
книжку з рук самого ви-
давця, а ще краще - автора”.

Ірен Роздобудько везе на
Форум «Гру в пацьорки»
(пацьорки – то бісер по
«рускі», хто не знає.). Це
буде така собі збірка опові-
дань. Надихнув на книгу
Ірен, мабуть, самі пацьорки,
якими вона любить виши-
вати. От вишивка і прикра-
сить  обкладинку її книги. А
поза читанням уривків зі
своїх творів та підписуван-
ням автографів Ірен, як і всі
збирається бігати за книж-
ками.

Ірен Роздобудько:
«Куплю обов’язково
книжку Галі Удовиченко
нову, дуже на неї чекаю, та
й взагалі всі новинки наших
авторів збираюся купити. А
взагалі люблю ці натовпи за
книжками. Такого ніде не
побачиш більше. Ну хіба
десь на форумі у Варшаві
чи у Франкфурті, і то – не
знаю, чи там книжки викли-
кають більший ажіотаж»

Оксана Забужко на
форум не приїде, бо запро-
шена на літературний фе-
стиваль у Словенію. А
потім на місяць у Краків –
докінчувати новий і довго-
очікуваний роман «Музей
покинутих секретів». Що-
правда, прихильникам твор-
чості цієї письменниці не
варто засмучуватися – ви-
давництво «Факт», з яким
останнім часом не розлучна
пані Оксана, представить на
форумі серйозний уривок з
цього роману. Сам же
«Музей покинутих секре-
тів» обсягом у 500 сторінок
«відкриє двері» читачам в
грудні. 

Сергій Жадан – чи не
єдиний поет і письменник,
який до кожного нового фо-
руму видає нову книжку, і
цього разу не зрадив тради-
ції. Тепер це буде книга лю-
бовно-соціальної лірики, як
каже сам Жадан. А ймення

їй – Лілі Марлен. Зрештою
нове в Жадана – це поетич-
ний розділ «Лесбійки»,
решта – добре забуте старе
у вигляді вибраних віршів з
попередніх видань. Ще в
книзі буде кілька есеїв.

Сергій Жадан: «ці по-
езії пов’язані з внутрішніми
переживаннями ліричного
героя та його спробам
знайти порозуміння з ін-
шими людьми. У кожному з
цих віршів говориться про
можливість чи неможли-
вість любові». Окрім чи-
тання від Жадана на форумі
можна чекати і чогось схо-
жого на спів. Останнім
часом він рідко виступає без
супроводу ска-панк групи
«Собаки в космосі» або
«Вертепу мандрівних
дяків». Чи будуть співи від
Жадана на цьому форумі –
поки що не відомо.

Ірена Карпа, поки ми го-
тували цю статтю, була в
Норвегії. І сказала лише
таке:

Ірена Карпа: «я точно
приїду, щось прочитаю,
може ще й навіть поспіваю
разом зі своєю групою, і ще
так нормально потусуюся,
бо на форумі класно»

Окрім всіх згаданих
письменників одне з найпо-
пулярніших видавництв –
харківське «Фоліо» готує
книгу Наталки Сняданко
«Тарзанка» і запевняє, що
авторка теж буде і щось по-
читає. Так само, як і Світ-
лана Поваляєва. У «Фоліо»
видають її «Бардо online». А
ще видавці обіцяють нове
творіння Тані Малярчук
«Звірослов» і книгу Артема
Чеха «Сині двері зліва». Із
світової класики - переклад
Умберто Еко – «Баудоліно».

Решта – чутки і напів-
чутки. Знаємо таке: 16-ий
форум видавців присвяче-
ний сторіччю від дня народ-
ження поета Богдана-Ігоря
Антонича. І про нього на
форумі безперечно будуть
говорити. Найбільше,
схоже, має говорити Юрко
Андрухович. Бо він і дисер-
тацію про Антонича свого
часу написав і книга  - «Два-
надцять обручів» теж про
славного поета. Отже ро-
бимо висновок – Юрій Анд-
рухович на форумі теж буде.
А там де Андрухович – там
і форум видавців вдався. 

Головне - лише запа-
стися добрими кедами та
енергією, щоби на всі ці ім-
прези, читання, автограф-
сесії, тренінги,
майстер-класи і літературні
слеми встигати бігати. Чого
і Вам бажаю.

Анастасія Станко

МОДУ НА КНИЖКУ
ДИКТУЄ ФОРУМ ВИДАВЦІВ

Вересень приносить не лише жовте листя, а й ще кілограми друкованих

листків. З 10 по 13 вересня у Львові - форум видавців - подія, яку письмен-

ниця Ірен Роздобудько назвала українським Оскаром літератури. Робочі руки тримають ло-
терейний білет і ручку, яка
то рухається від цифри до
цифри, то на мить зупи-
няється. Відділення пошти.
Біля одного з віконечок
стоїть чоловік у звичайних
штанях і старій старомод-
ній сорочці. Він звіряє
щось із записаними циф-
рами у зошиті і лотерейним
білетом. Повагавшись се-
кундочку, робить останній
шостий хід, після чого
шукає поглядом праців-
ницю пошти.
Чоловік:
– Марійка, можна  Вас на
хвилинку?
Поштарка:
– Іду-іду.
В цей момент до них підхо-
дить вишукано вбраний
пан, виймає із лотерейної
стопочки один бланк, ро-
бить одну відмітку автома-
тичної гри й стає поряд у
чергу.
Поштарка жартуючи:
– Коли ви вже, Степане Іва-
новичу, виграєте свої міль-
йони?
Степан:
– Скоро буде, не пережи-
вай, – простягує поштарці
купку бланків, на яких за-
креслені всі можливі варі-
анти гри.
Пан позаду Степана іро-
нічно поглянув на вели-
чезні талони, які поштарка
віддає чоловіку.
Пан:
– І мнє пажалуста, – про-
стягає свій бланк і бере вза-
мін маленький талон.

Передача про мільйонерів.
Старенький телевізор, який

сяє зеленим сяйвом капіта-
лів, чиста кімната із ста-
рими меблями. На канапі
лежить молодий чоловік з
бритою головою. Чути як
на кухні хтось готує їсти.
До квартири заходить Сте-
пан, в руках у нього чорний
пакет “BOSS” повний про-
дуктів. Він проходить до
кухні, помічає хлопця, що
лежить на канапі.
Степан:
– Сергій, шо ти цілий день
на ліжку лежиш? На ро-
боту кудись пішов би.
Сергій:
- Куда на работу? Каму я
нада послє адсідкі?..
Степан:
– Скільки тобі казать? При-
ходь на завод до мене, я з
Нікіфаричєм за тебе гово-
рив.
Сергій сам до себе:
– Да, відать прійдьотса...
Чоловік проходить на
кухню. Тут жінка смажить
картоплю.

– Добрий день, Надя.
Надя:
– Чим же він такий тобі
добрий, Стьопа?
Степан викладає з торби
продукти.
На кухню заходить Сергій.
Починає порпатись в при-
несенному, знаходить “мі-
віну”. В цей момент чути
як відкриваються двері. До
квартири заходить молод-
ший син, швидко знімає
портфель й біжить на ка-
напу, падає в неї, бере
пульт від телевізора й
включає улюблену пере-
дачу.
Надя голосно:
– Так, всім мить руки і йти
їсти, бігом! – до чоловіка –
Так, чого сидиш? Бистро
рукі мить! 
Степан поволі підніма-
ється. Надя йде до молод-
шого сина.
– Ваня, покажи щоденник.
Ваня:
– Зара, почекай, хочу доди-
виться.
Жінка сама бере його на-
плечник, виймає з нього
щоденник, розгортає його,
а там – три двійки. В цей
момент чоловіки виходять
з ванни на кухню, Надя під-
ходить до Вані, б’є його
щоденником по голові й
кричить:
– Анну, скотина, іди мить
руки, їж і за урокі! Я тобі
покажу тєлєвізор!
Сім’я на кухні, жінка ста-
вить на стіл пательню сма-
женої картоплі, чоловік
поглядає на годинник, що
висить навпроти нього. До
восьмої лишилось 5 хви-
лин.

Надя:
–  Шо, знову лотереї накуп-
ляв, чи може на свіданіє со-
брався?
Степан мовчки жує сма-
жену картоплю.

Красива жінка у білосніж-
ному спортивному костюмі
поправляє квіти у вазі,
оглядає величезну квар-
тиру, в якій все підібрано
зі смаком. У спеціальному
місці на стелажах стоять
кубки і фотографії моло-
дого хлопця у спортивній
формі.
До квартири заходить ви-
шукано вбраний пан, їхні
погляд з жінкою зустрі-
чаються, він сміється, вона
посміхається. Пан по-
вільно, знімаючи піджак і
краватку, підходить до
жінки обнімає і цілує її.
Жінка:

СОЛОДКЕ РІО
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Правий Поступ10

Організатором дійства
незмінно виступає Всеукра-
їнська молодіжна гро-
мадська організація
“Національний Альянс”. За
підрахунками організаторів,
на захід прибуло близько 5
тисяч молодих людей із різ-
них куточків України. Ці-
каво, що на Волинь завітали
кілька десятків гостей із Бі-
лорусі.

Відбувалось дійство на
території відпочинкового
табору «Сонячний», де в на-
метовому містечку розта-
шувались усі бажаючі.
Охочих поселитися у ньому
було близько тисячі меш-
канців, коштувало це 10 грн.
за добу з людини. Натомість
вхід на фест був безкоштов-
ним. Також кожен охочий
мав можливість посмаку-
вати гречаною кашею, що

готувалась у польових кух-
нях.

Програма фестивалю
була досить насиченою і

включала на-
ступні заходи:
виставка про
Ук р а ї н с ь к у
Повстанську
Армію, екс-
курсія „Історія
УПА”, спор-
тивні змагання
з футболу, бас-
кетболу, волей-
болу, турнір із
пейнтболу та
на кращого
стрільця із
пневматичної
зброї, майстер-
класи з бойо-
вого гопака та
укра їнських
народних ре-
месел, ярмарка-продаж
української етнічної про-
дукції, польоти на пара-
плані тощо.

Одним із го-
ловних дійств
фесту стала зу-
стріч з ветера-
нами УПА, яка
відбувалася на
малій сцені
впродовж двох
фестивальних
днів. Для ба-
гатьох спілку-
вання з
очевидцями ді-
яльності УПА
видалось спра-
вжньою неспо-
діванкою. Також
тут від-бувався
л і тературний
міні-фестиваль,
читали усім
присутнім свої
патріотичні до-

робки молоді поети з об’єд-
нанння «Лесин Кадуб»
(Луцьк) та «Севама» (Київ).

„Фішкою” цьогорічного

Бандерштату стало патріо-
тичне татуювання. Десятки
молодих людей оточили
альтанку, де майстер-татую-
вальник заправляв своїм мо-
гутнім інструментом,
вимальовуючи на шкірі
своїх клієнтів справжні
українські візерунки. Особ-
ливою популярністю серед
бажаючих прикрасити своє
тіло користувалися тризуби.
Проте наважитися на таку
серйозну річ спромоглися
не всі, і тому багато молоді
користувалися послугами
бандерштатівських „боді-
артщиків”.

Суботній фестивальний
день завершився перегля-
дом фільму „Ціна свободи”,
який розповідає про життя
та діяльність Степана Бан-
дери.

Родзинкою Бандерштату
стала історична реконструк-
ція бою НКВС з УПА, яке
здійснювало Товариство по-
шуку жертв війни
„ПАМ’ЯТЬ”. Майже го-
динне змагання справляло

враження, наче ти – учасник
тих минулих подій або ж
потрапив на знімальний
майданчик, де ство-
рюється нова стрічка про
українських повстанців.

До концертної про-
грами увійшли наступні
музичні гурти: 8-го
серпня виступали «De?
Сенс» (Львів), «ІншІ»
(Володимир-Волинсь-
кий), «Ікебана» (Луцьк),
«Злам» (Київ), «Хмаро-
дери» (Львів), «Пост-
Сенс» (Біла Цер-ква),
«В.О.Д.А.» (Луцьк),
«Брем Стокер» (Рівне).
Хедлайнером суботнього
вечора стала команда з
Херсону «Роллікс».

На Бандерштаті цьо-
горіч зробили виняток із
правил – вперше у кон-
цертній програмі фести-
валю взяла участь
неукраїнська команда.
Значна частина репертуару
білоруських талантів – рок,
який нищівно критикує дик-
таторський режим Білорусі.

Вони не бояться
тиску, продов-
жуючи творити
свою музику.
П і д т р и м у ю т ь
MAUZERи й ідею
Бандерштату, тому
й прийняли запро-
шення від Націо-
нального Альянсу.

У неділю відві-
дувачів розважали:
«Еффата» (Черво-
ноград), «Спалені
Вітрила» (Рівне),
« К о п і р а й т »
(Луцьк), «Про-
джектор Джміль»
( Ч е р во н о г р а д ) ,
«Хуч» (Львів),
«Аут Край»

(Луцьк), «Мій Батько П’є»
(Рівне), «Веремій» (Київ),
«Серцевий Напад» (Чер-

нівці-Луцьк).
І, звичайно, головний

музичний гість Бандер-
штату був гурт «Тартак»,
який виступав майже 3 го-
дини, адже публіка ніяк не
хотіла відпускати хлопців зі

сцени і двічі кликала «на
біс». Команда презентувала
на Бандерштаті новий аль-
бом “Опір матеріалів” та ви-
конала програму зі старих
хітів гурту.

Найкращою молодою
командою «Бандерштату –
2009» був визнаний оргко-
мітетом фестивалю гурт
«Ікебана». Таким чином,
для переможців безкош-
товно буде знято музичний
кліп режисером Андрієм
Приймаченком.

Дійство відбувалося за
фінансової підтримки Во-
линської облдержадмініст-
рації, Луцької міської ради
та Луцької районної адмі-
ністрації. 

Національний Альянс
висловлює глибоку подяку
усім спонсорам та волонте-

рам, які допомогли органі-
зувати фестиваль
«Бандерштат – 2009».

Ольга Богачевська
Оксана Побережнюк

Протягом двох днів, 8-го та 9-го серпня, у селі Гаразджа поблизу Луцька відбувався всеукраїнський фестиваль

української альтернативної музики та сучасного українського мистецтва “Бандерштат – 2009”, присвячений 100-

й річниці від дня народження Степана Бандери.

НА ВОЛИНІ ВІДБУВСЯ
ФЕСТИВАЛЬ “БАНДЕРШТАТ”

Яка історія Бандер-
штату, адже він прово-
диться не вперше? Як все
починалося.?

Історія фестивалю бере
свій початок з 2007 року,
коли в середовищі молодіж-
ної організації «Національ-
ний Альянс»  ініціативна
група людей вирішила взя-
тися за справу проведення
правого музичного фесту,
аналогів якому за форматом
на той час не було в Україні.
Фестиваль, попри фінан-

сову скруту, таки був прове-
дений і в ньому взяло
участь близько 20 гуртів та
2000 гостей. Наступний рік
значно розширена програма
– це іменитіші хедлайнери
(«АННА» та «Кому Вниз»)
і фестиваль збирає близько
4 000 людей. «Бандерштат»
росте з року в рік, і всі при-
сутні цьогоріч на фесті
могли в цьому переконатися
безпосередньо. Ми все-таки
претендуємо на фести-
вальну візитку Волині.

На скільки сьогодні
важко організувати фе-
стиваль такого мас-
штабу?

Питання складності впи-
рається виключно у фінан-
сову сторону. Маєш гроші –
проблем, фактично, немає.
Тому що коли в нашій си-
туації спонсори не вельми
зацікавлені вкладати ре-
сурси у захід під назвою
«Бандерштат», де пропагу-
ється український націона-
лізм – це основною нашою
проблемою. Витягуємо
всіма можливим  силами.
Певні труднощі також
пов’язані з перебуванням на
території фесту молоді, яка

схильна до вживання алко-
голю і яку дуже важко про-
контролювати. Хоча, це
питання часу. 

Цього року вперще був
запрошений білоруський
гурт, на майбутнє теж
будуть іноземні виконавці.
Якщо так то хто? 

Запрошення цьогоріч на
фест білоруського гурту
«Mauzer», творчість якого є
анти режимною, по відно-
шенню до Лукашенка, і на-
скрізь патріотичною, стане,
я думаю, початком хорошої
традиції. Відтак – наступні
роки ми зможемо побачити
на сцені «Бандерштату» ще
не один гурт такого ґатунку,

який розділятиме ідею на-
шого фесту.

Як вдалося домовитися
з  Тартаком?

Домовитися з гуртом
«Тартак» виявилося доволі
легко. Зійшовшись на умо-
вах виступу, гурт погодився
стати хедлайнером фесту.
Тим паче, що колектив відо-
мий своєю активною грома-
дянською позицією в
питанні визнання УПА.
Тому, формат фестивалю
цілком і повністю підпадає
під такі нотки в творчості
«Тартака». 

Що планується на на-
ступний рік?

Щодо наступного року,

то хотілося б бачити на на-
шому фестивалі декількох
потужних хед-лайнерів –
той ж «Тартак», «Плач Єре-
мії» та «Гайдамак». По-
бачимо, як складеться
ситуація в країні, і чи не
стане  наш фест неформа-
том для нової влади. Також
ми спробуємо наситити
“Бандерштат” ще яскравіше
вираженим повстанським
колоритом, ширшою про-
грамою та кількістю свідо-
мих і адекватних
українських патріотів. 

Розмовляв
Олександр Машлай

В рамках фестивалю відбулась зустріч з
ветеранами УПА

Родзинкою Бандерштату стала історична реконструкція бою
НКВС з УПА

СЕРГІЙ МАРТИНЮК: “ДЛЯ МАЙБУТНЬОЇ ВЛАДИ
НАШ ФЕСТИВАЛЬ МОЖЕ СТАТИ НЕФОРМАТНИМ”
Сергій Мартинюк - арт-директор фестивалю
“Бандерштат”, розповів Правому Поступу про
майбутнє фесту
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- Сашко, в уявленні ба-
гатьох ти виступаєш укра-
їнським націоналістом.
Скажи, будь ласка, що для
тебе означає бути націона-
лістом?

- Особисто для мене, на-
ціоналіст – це активний пат-
ріот, тобто людина, котра не
просто є патріотом якоїсь
країни чи народу, а намага-
ється зробити свою країну,
народ кращими. Перечи-
тавши велику кількість від-
повідної літератури,
розумію, що різні люди
вкладають дуже різний
зміст у поняття націона-
лізму. І, можливо, сьогодні
націоналізм – взагалі неви-
значене поняття у світі,
адже я особисто зустрічав
десятки різних його тракту-
вань, і деякі з них є майже
діаметрально протилеж-
ними.

- Коли, приблизно, і за
яких обставин у тебе скла-
лись такі погляди?

- Це все поступово відбу-
валось. Це має настільки
глибоке коріння. От
пам’ятаю у 80-х, коли ми з
друзями були ще малими
хлопцями, виховувалися в
Радянському Союзі, були
всі палкими піонерами, і в
той же час ми любили один
одному розповідати анек-
доти про «бандерівців», де
вони виступали супер-ге-
роями. Наприклад, якщо ди-
вилися фільми про
радянських партизанів і
десь там зустрічалися пер-
сонажі «бандерівці», то
хоча їх радянський кінема-
тограф показував негатив-
ними героями, ми все одно
сприймали їх позитивно. 

Пізніше, у 1989
році, з’явився фестиваль
«Червона Рута», коли не-
сподівано велика кількість
класної української музики
прийшло до нас як слухачів.
Пам’ятаю, як бабуся
знайшла у скрині дідову ви-
шиванку, яку ховала багато
років і подарувала мені. Чи
як познайомився із пласту-
нами, які звернули мою
увагу на те, що українською
мовою треба розмовляти
чисто, і я почав викоріню-
вати в собі суржик. Мабуть,
був 1990 рік, як одного разу
бабуся заспівала мені кілька
українських пісень, які на
той момент ще офіційно
були заборонені. Вже тоді
почали більше розуміти, що
ми насправді є не «ра-
дянські люди», а українці.
От такі різні моменти мали
вплив: десь прочитані
книжки, почуті пісні, зу-
стрічі з певними людьми
тощо. Але цей процес ще не

закінчений, я ще працюю
над цим.

- Стаєш більш ради-
кальнішим?

- Справа не у цьому, ради-
калізм – це поняття досить
відносне. Я не з тих націо-

налістів, що вдягають на
себе футболки з написом:
«Дякую, тобі, Боже, що я не
москаль» і будуть із цього
неймовірно тішитися. У
мене взагалі ніколи не вини-
кало бажання вдягнути таку
футболку. Кому подобається
– хай собі носить. Але для
мене націоналізм – не
стільки зовнішня атрибу-
тика, скільки якісь внутрі-
шні речі. На жаль, є особи,
які називають себе укра-
їнськими націоналістами,
дуже багато роблять для

того, щоб інші до цього
слова ставилися із недові-
рою.

- Як такі погляди впли-
вають на твою творчу ді-
яльність? Можливо, десь
тебе не сприймають, за-

суджують або навпаки?
- Не треба бути дуже спо-

стережливим, щоб побачити
– чим активніше я вислов-
люю свої націоналістичні
погляди, тим більше мене
чи Тартак «затискають».
Усе менше  з’являюся на те-
лебаченні, особливо в пря-
мих ефірах. До прикладу,
пісню «Не кажучи нікому»
дуже багато каналів просто
відмовились крутити, коли
по формату пісня дуже їм
підходила. Я не можу розді-
лити в собі свою грома-

дянську активність чи жит-
тєву позицію і творчість –
воно все в мене настільки
тісно взаємопов’язане, що я
змушений миритися з та-
кими обставинами. Я
ставлюся до цього по-філо-

софськи і вірю, що все буде
добре.

- Як ти вважаєш, яким
чином молоді патріотичні
команди, які теж хочуть
бути громадсько-актив-
ними, можуть перемогти
таке упереджене став-
лення у нашій країні?

- Молодим командам слід
вирішувати, що для них у
житті важливо. Якщо хо-
чуть зробити кар’єру, то,
звичайно, поки що на пат-
ріотичних піснях її не зро-
биш. Вони мусять знати, що

від якихось речей заради
кар’єри доведеться відмов-
лятися.

- Ти частенько береш
участь у різноманітних
громадських заходах. На-
скільки для тебе це важ-
ливо?

- Займаюся цим по мірі
можливостей. Буває що від
чогось я активно відмов-
ляюся. Тим більше існує
така тенденція, що візьмеш
участь у певній акції, вона
отримає значний розголос, і
відразу з’являється ще 100
бажаючих запросити тебе
на свої заходи. Зрозуміло,
що розірватися не можу, бо
інколи дещо співпадає з ін-
шими моїми справами. Є
деякі акції, що взагалі не за-
слуговують на чиюсь увагу.
Тому, я обираю те, що мені
цікаво і можливо на даний
момент. У будь-якому ви-
падку я не ставлю собі за са-
моціль бути активним лише
задля того, щоб всі бачили,
який я класний.

- У політику не думав
податися?

- Та я постійно думаю про
це, але подаватися туди про-
сто так немає сенсу. Треба
подаватися з конкретними
цілями, ідеями і разом із
конкретними людьми. Мене
постійно про це питають.
Так чи інакше, я вже давно
в політиці, можливо, не без-
посередньо, а опосередко-
вано. 

- Тобто впливаєш пев-
ним чином…

- Існує такий вислів:
«Якщо ти не цікавишся по-
літикою, то це не значить,
що політика не цікавиться
тобою». Думаю, що людина,
яка живе в суспільстві, не
обмежена від потоків інфор-
мації, все одно так чи
інакше мусить цікавитися
політикою, тому що зараз
політика, на жаль, проникає
в усі сфери суспільного
життя. Людина тільки тоді
може бути аполітичною,
якщо живе собі десь у лісі,
ніколи з нього не виїжджає,
веде собі натуральне госпо-
дарство, не дивиться телеві-
зор, не слухає радіо, до
нього не приходить по-
жежна інспекція тощо. 

- Чи є така сфера діяль-
ності, де ти себе ще не
спробував, але хотілося б?                          

- Так, є такі сфери діяль-
ності, але поки я себе там не
спробую, Вам не скажу.

- Який у твоєму
уявленні образ Степана
Бандери?

- Чесно кажучи, для мене
Степан Бандера – дуже не-
однозначна особистість. Я
про нього дуже багато

читав: і хорошого, і пога-
ного. В мене до більшості
видатних історичних поста-
тей України таке неодно-
значне ставлення. Щось,
звичайно, викликає захоп-
лення і повагу. Але про ба-
гато що мені б хотілося у
нього спитати: чому зробив
саме так, а не інакше? На
мій погляд, саме Степан
Бандера спричинив розкол в
ОУН, що не пішло на ко-
ристь справі. Або ж мені не
зрозуміло, чому він сидів у
Мюнхені, коли тут хлопці
гинули по лісах. Мені
більше близький Роман Шу-
хевич, я до нього краще
ставлюся, ніж до Бандери.
Але в будь-якому випадку,
ця людина – видатна і зна-
кова для України. Якби хто
не ставився до нього, таких
людей як Бандера в історії
України не надто багато, і
всіх ми повинні однаково
шанувати.

- Яке на тебе враження
справив Бандерштат, по-
рівняно з іншими фести-
валями, де ти був?

- Мені важко порівню-
вати, бо рідко на яких фе-
стиваль можу отак просто
прийти походити, подиви-
тися. Як правило, на біль-
шість фестивалів ми
приїжджаємо в день ви-
ступу, маємо небагато часу,
щоб піти на оглядові екс-
курсій чи просто посидіти,
потусуватись. Мені особи-
сто не сподобалося лише те,
що сцена не така хороша, на
яку ми розраховували, але
мені пояснили, що в остан-
ній момент організатори
через певні обставини зму-
шені були домовлятися за
іншу. Я це розумію, але все-
таки вважаю, що в ком-
плексі сцена, світло, звук на
фестивалі – це як мінімум
50 % успіху. 

Звичайно, побачив багато
позитивного: приємні люди,
атмосфера – мені сподоба-
лася. Тут було дуже багато
різноманітних напрямків,
куди люди могли прикласти
свої зусилля для макси-
мально активного відпо-
чинку на фестивалі.
Сподобалося те, що не про-
давалося спиртне на
Бандерштаті. Я не є абсо-
лютний противник алко-
голю, але на більшості
фестах, на жаль, алкоголь –
це головна дійова особа,
коли дуже часто людям все-
одно, хто виступає і як ви-
ступає, аби було що випити. 

Розмовляла 
Ольга Богачевська

САШКО ПОЛОЖИНСЬКИЙ: 
«НАЦІОНАЛІСТ – ЦЕ ПАТРІОТ,  КОТРИЙ 
НАМАГАЄТЬСЯ ЗРОБИТИ  КРАЇНУ КРАЩОЮ»

Одним із хедлайнерів ІІІ Всеукраїнського фестивалю альтернативної музики та сучасного українського ми-

стецтва «Бандерштат-2009» став гурт «Тартак», що подарував  жителям «міста Бандери» майже три години му-

зичного задоволення та драйву. 
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Правий Поступ
Засновник і видавець - 
Громадська організація “Національний Альянс”

– Так, Рома, щас дєті
прійдут.
В цей момент в квартиру
справді заходить моло-
дий чоловік у
спортивному
костюмі в
руках у нього
сумка для
гольфу.
Жінка до моло-
дого чоловіка:
– Сєрьожа,
синок, што
там?
Хлопець інтри-
гуюче мовчить,
підходить до
батьків, розщи-
баючи сумку.
Роман:
– Ну што, Сєр-
гєй? Нє тамі!
Враз Сергій
дістає з сумки
с р і б л я с т и й
кубок. Жінка кидається
сину в обійми, батько
слідом за нею.
Роман:
– Маладєц синок, ми в
тєбя вєрілі!
Сергій:
– Спасіба папа.
Жінка, виходячи до
кухні:
– Так пайду пасматрю
как там ужин – і сама  до
себе - а гдє же ета Ва-
нюша?
Роман бере кубок й ста-
вить до колекції. Батько
до сина:
– Маладєц, Сєргєй, ма-
ладєц!
У цей момент хтось на-
магається відкрити
замок вхідних дверей.
До дверей підкрадається
Сергій – двері відчи-

няються. Сергій враз
хапає малого гостя й по-
чинає з ним боротись,
малий гигоче. У ві-
тальню входить жінка.
Жінка:
– Так, мальчікі нє бала-

ватса! Мить рукі і за
стол, всьо гатова!
Хлопці встають з під-
логи й біжать у ванну,
чоловік іде за ними.
Жінка:
– Ваня, што там у тєбя в
гімназії?
Ваня з ванни:
– Пасматрі днєвнік!
Мати дістає з портфеля
щоденник, відкриває, а
там одні одинадцятки й
дванадцятки.
Мати сама до себе:
– Какой маладєць.
Сім’я сідає за стіл, жінка
ставить на стіл печеного
індика, розрізає й дає
кожному по кусочку.
Роман поглядає на го-
динник, що висить
перед ним, на годиннику
рівно восьма. Роман,

встаючи з-за стола:
– Я щяс...
Жінка здивовано:
– Ти куда?
Роман підходить до шкі-
ряного дивана, бере до
рук пульт й включає ве-

личезний плазмовий те-
левізор.
Восьма година.
Степан, дивлячись на го-
динник:
– Я зараз…
Жінка:
– Ти куда собрався?
Стьопа іде до телевізора,
перемикає канали й зу-
пиняється на розіграші
супуер-лото.
Жінка до себе:
– Зовсім уже здурів з
тим лото.
Ведучий запускає апа-
рат, кульки перемі-
шуються, пильний
погляд Степана.
Ведучий:
– Та-ак перша кулька...
це номер – 2.
Степан потирає руки.
Роман, при тому як ви-

пала друга кулька з чис-
лом 8, встає з шкіряного
дивана й іде до свого
піджака, виймає з нього
білет й звіряє цифри.
Степан встає з канапи
коли бачить третю

кульку з номером 4.
Степан заворожено
дивлячись в телеві-
зор:
– Ріо, прекрасне
Ріо...
Ведучий:
– І так четверта
кулька… і це номер
– 17. 
Жінка в білосніж-
ному спортивному
костюмі:
– Рома, щяс же всьо
астинєт!
Роман сам до себе:
– Іду-іду.
Надя:
– Стьопа, не сердь
мене.
Ведучий:
– П’ята кулька! І це

номер – 29!
Степану кружляє все на-
вколо, він присідає назад
на канапу.
Ведучий:
– І так, шоста кулька...
це номер – 33. Мені під-
казують, що у на таки є
щасливий власни дже-е-
ек-поту-у-у! Неймо-
вірно, ви виграли
сімнадцять мільйонів
гривень! Вітаю-у-у-у!
Заворожене обличчя
Степана.
Збентежене обличчя Ро-
мана.
Роман в півголоса:
– Я ВИГРАВ ДЖЕК-
ПОТ.

Володимир Антонюк

СКРЯБІН ВИПУСТИТЬ 
АЛЬБОМ ЕВОЛЮЦІЯ

Український гурт
«Скрябін» написав нову
пісню «Еволюція», яка
стане назвою для нового
альбому гурту. Диск
вийде в кінці 2009 року. 

Раніше планувалося,
що новий альбом «Скря-
біна» буде називатися
«Скрябін 20», на честь

20-річчя гурту. Проте лідер команди Андрій Кузьменко
(Кузьма) передумав. 

“30 серпня я закінчив пісняру, яка називається «Ево-
люція». Вона дуже сильна і стане головною в тому аль-
бомі. Це логічно, що й уся платівка буде називатися так
само”, - пояснив співак. 

Він не зміг назвати точну дату виходу нового диска,
оскільки ще не всі пісні завершені, зазначивши, що аль-
бом залишилося лише “трохи дотягти до фінішу”. 

Ймовірно, що саме «Еволюція» і стане наступним
синглом колективу. Раніше команда вже оприлюднила
кілька записів з майбутнього релізу, а саме «Тепла Зима»,
«Кинули» і «Випускний», повідомляє M-Press Media
Technologies.

Паралельно з альбомом «Еволюція» гурт працює
також над диском в панк-стилістиці, який є давньою
мрією Кузьми. Крім того Кузьма сольно займається напи-
санням окремої платівки у стилі нью-романтик і нової
розбійницької Спатанка, яка теж незабаром побачить світ.

gazeta.lviv.ua

ГУРТ «КРИХІТКА» ШУКАЄ
БАС-ГІТАРИСТА

Український гурт «Крихітка» шукає бас-гітариста
після того, як колектив залишив басист Дмитро Мрач-
ковський.”Після дворічного співробітництва (за що ми
щиро вдячні) Діма Мрачковський ака Бас покидає колек-
тив, оскільки не пов’язує своє майбутнє з музикою”, - по-
відомили у прес-службі «Крихітки».

У зв’язку з цим гурт запрошує всіх бажаючих взяти
участь в конкурсі на місце басиста. Для цього необхідно
написати кілька слів про себе, про музику, яку ви любите
і бажаєте грати, а також розповісти, чому ви хочете грати
з гуртом «Крихітка». 

Все це, а також свою фотографію і контакти,    по-
трібно надіслати на електронну адресу iamyournewbass-
player@gmail.com. Учасники відбору отримають декілька
треків для розучування, після чого буде призначена репе-
тиція. 

Вітаються кандидати, які знайомі з музичною творчі-
стю гурту, розділяють музичні інтереси «Крихітки», не
страждають від алкогольної та наркотичної залежності,
мають вік до 30 років, а також концертний досвід. 

Корреспондент.net

РОЛЛІК’С ТА VOVAZILVOVA
ЗАПИСАЛИ “СУМНУ ІСТОРІЮ

ЖИТТЯ”
Нещодавно альтер-

нативна група Роллік’с
та VovaZILvova закін-
чили роботу над спіль-
ною піснею «Сумна
історія Ця сумно-лі-
рична і одночасно жит-
тєствердна пісня
увійшла до дебютного

альбому гурту Роллік’с «Мікрофонна перевірка», який по-
бачив світ у 2007 році. Але з моменту релізу дебютника
«Сумна історія життя» не отримала особливого розголосу
порівняно з такими забійниками, як «Мікрофонна пере-
вірка», «День у День» і «Частіше посміхайся». Пісня
немов чекала свого часу і зараз готова до широкого опри-
люднення, не зважаючи на готовність Роллікс’а представ-
ляти свої нові доробки з майбутнього другого альбому
гурту.

navsi100.com
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Плакат в казармі: 
Солдат! Пам’ятай! Коли
ти спиш - ворог не дрі-
має! Спи більше, вимо-
туй ворога безсонням!

***
Олігарха викликали до
податкової інспекції.
Йде допит.
- Де ви узяли гроші на
шестисотий “Мерсе-
дес”?
- У мене був БМВ, я його
продав, трохи додав і
купив “Мерседес”.
- Де ви узяли гроші на
БМВ?
- У мене був мотоцикл
“Сузукі“, я його продав,
трохи додав і купив
БМВ.
- Де ви узяли гроші на
мотоцикл?
- У мене був велосипед,
я його продав...
- Де ви узяли...
- А ось за це я вже відси-
дів.

***

- Сара Соломонівна, ви
не проти сьогодні по-
вечеряти разом?
- Із задоволенням, Абрам
Ілліч.
- Тоді у вас рівно в сім.

***
Берег Чорного моря.
Відпочивають дві сім ‘ї –
російська і українська.
Їх маленькі – п ‘ятирічні
– діти голяком бавляться
у піску.
Український хлопчик
уважно розглядає росій-
ську дівчинку:
“Казали мені батьки, що
українці відрізняються
від росіян, але щоб аж
настільки!”

***
Слова, що їх важко ви-
мовити в нетверезому
стані:
-    Соціологія;
-    Лапландія;
-    Професіонал;
-    Зарплатня.
Слова, що їх дуже важко

вимовити в нетверезому
стані:
-    Гібралтар;
-    Нерозповсюдження;
-    Диспансеризація;
-    Дезоксирибонуклеїн.
Слова, що їх неможливо
вимовити в нетверезому
стані:
-    Добрий вечір, това-
ришу сержант! Який я
радий, що ви мене зупи-
нили!
-    Добре, я не співатиму,
все одно мене ніхто не
слухає!
- Більше мені не нали-
вайте!

***

У СВІТІ ЦІКАВОГО.
Вчора до квартири гро-
мадянина Порохнен-ка
увійшли двоє, сказали,
що з військкомату, і за-
брали в армію гроші, до-
машній кінотеатр та
мікрохвильову піч.

***
Новини з полів: красти

ще нема чого!

***
Діалог на вулиці:
-    Дівчино, можна з
вами познайомитися?
- Ні.
-  Дівчино, не будьте така
жорстока. Дайте бодай
свій телефон-чик. Бла-
гаю вас: який у вас теле-
фон?
-   «Моторола».
-   Та ні, номер який?
-  Семизначний.
- Я розумію, що семи-
значний. А цифри,
цифри які?
-    Арабські.

***
З дитинчати мавпи може
вирости тільки мавпа, з
дитинчати свині - тільки
свиня. З козлика - цап. З
ослика - осел. І лише з
людського дитинчати
може вирости кожне зі
щойно названих.

колаж pivnich

Головний редактор - Олександр Машлай
rusych@ua.fm

Редколегія: Ігор Гузь, Сергій Мартинюк, Ольга Бо-
гачевська, Анастасія Станко,    Майя Москвич, Во-
лодимир Галишин, Оксана Побережнюк

Літературний редактор: Валентина Машлай
Дизайн та верстка: Got

Відповідальність за достовірність інформації несуть
автори публікацій. Редакція не завжди поділяє
думку авторів і залишає за собою право редагувати
та скорочувати матеріали. При передруці посилання
на Правий Поступ обов’язкове.

Тираж: 1000 екз.
Свідоцтво про дедержавну реєстрацію ВЛ № 350-84Р видане Го-
ловним управлінням юстиції у Волинській області 25.08.2009 р.


