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Від пересічних громадян часто можна почути скиглення з 

приводу того, що вони в черговий раз обрали не того 

кандидата. Абсолютна більшість нашого оточення твердо 
знає, що вивести їх з сьогоднішнього злиденного животіння 
може тільки хтось єдиний, сильний і вольовий. Той, кого 
прийнято називати коротким, але змістовним словом 
“Вождь”. Простим людям це підказує банальний життєвий 
досвід, а тим хто має трохи більший рівень знань – ще й 
історичні приклади. Але водночас вся ця більшість чомусь 
щиро вірить в те, що Обранець Божий, Природний Лідер і 
Рушій Історії може бути обраний ними. Широкі ряди 
безвільних, безвідповідальних і ні на що не спроможних 
сіромах вважають себе частиною Провидіння тільки на тій 
підставі, що так написано на аркуші паперу, гучно 
названому “Основний Закон”. Заурядами може бути 

обраний лише найзаурядніший з них. Саме тому сьогодні 
для всіх націй і класів країни гарантом виступає 
декласований елемент непевної національності. 

Але справжнього Вождя не обирають і не призначають, він 
приходить сам. Найвища світова сила (Бог, Природа, 
Провидіння, Iсторія – як її не назви) просто надсилає свого 
представника у наш світ з певною місією. Задля виконання 
цієї місії Вождь наділяє себе самого максимальними 
повноваженнями й бере на себе весь тягар відповідальності. 
Не посадові обов’язки, мандат від якогось виборчого округу 
чи урочиста присяга гаранта роблять людину Вождем, а 
сміливість взяти на себе абсолютну відповідальність і 
спроможність виконати вищу місію. 

Але карати мільйони простих громадян за те, що вони 
постійно когось обирають, намагаючись віднайти того, хто 
поведе їх у майбуття, також не варто. Таким чином вони 
просто перекладають на себе відповідальність, яка їм не під 
силу, за що й постійно розплачуються своїм злиденним 
життям і повною відсутністю просвітління. Але питання «як 
все ж таки пізнати Вождя?» від цього не стає менш 
актуальним. 

Вождь завжди формує бойову колону для походу на 
завоювання прийдешнього і пізнати його можна тільки 
йдучи за ним, на його марші на майбутнє. Відповідно, й 

шукати Вождя варто там, де гуртуються найкращі з 
найкращих, у колоні завойовників світлого завтра. Але 

пізнати тих кращих так само важко як і пізнати самого 
Вождя, адже дехто долучається до тієї колони ще звичайною 
людиною і стає кращим з кращим лише протягом шляху. А 
серед найбагатших і здавалося б найуспішніших дійсно 
найкращих найменше. 

Тож пізнати Вождя на початку його маршу дано далеко не 
всім. Лише одиниці знали, що розп’ятий серед злочинців на 
33-му році життя в дійсності був Спасителем. Всього дев’ять 
людей у Великому Степу від початку вірили, що 
найневдаліший зі степових розбійників, який свою молодість 
проходив в колодках раба, є тим самим Чінгізханом, що 
майже дійде до останнього моря. 

Iсторію людства творить боротьба націй. Iсторію націй 

творять вожді – надлюди, природою і провидінням 
покликані саме для цього. Вождь – це не будь-який 
керівник. Вождя не можна призначити або обрати. Вождя 
можна лише відчути. І відчуваючи його, одні захоплюються і 
йдуть за ним, інші – ж бояться і намагаються будь-що 
зупинити його поступ. 

Один давно вже мертвий німець казав, що Вождь повинен 
мати характер, волю, талант та удачу. Якщо ці чотири 
властивості гармонійно поєднуються у одній видатній 
особистості, то ми маємо людину, покликану історією. 

Багато хто з наших можновладців знає, що потрібно нації, 
але з них ніхто не має волі, щоб те знання реалізувати та й 
бажання такого в них також нема. 

Кажуть, що лише час покаже хто ким є насправді. Та 
коли Вождь почне змінювати історію, пізнавати його буде 
вже запізно. Тоді його треба буде тільки визнавати. Але 
сьогодні кожен має час долучитися до його колони і в поході 
на завоювання прийдешнього переконатися, хто її веде. Не 
дарма своїх лідерів українські націоналісти називали ще й 
провідниками. Вождь наш дійсно провідник. Наш провідник 
у майбутнє… 
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«КОРОТКИЙ ВИСНОВОК КОНСТИТУЦІЙНОСТІ»
Відомо, що діючу Конституцію України прийнято 

Верховною Радою України 28.06.1996 р. 
Відповідно до ст. 5 -  Право визначати і змінювати 

конституційний лад в Україні належить ВИКЛЮЧНО народові 
і не може бути узурповане державою її органами або 
посадовими особами. 

Відповідно до ст. 69 – Народне волевиявлення 
здійснюється через референдум та інші форми 
БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ  ДЕМОКРАТІЇ. 

Відповідно до ст. 72 – Всеукраїнський референдум 
призначає Верховна Рада України або Президент. 

Таким чином, очевидним є той факт, що ця Конституція 
потребувала ВСЕНАРОДНОГО схвалення, або   несхвалення на 
загальному Референдумі. 

Однак, державні органи України 
відповідальні за здійснення своїх 
Конституційних зобов’язань, з ціллю  
відсторонення від влади  його Головного і 
Суверенного носія , а саме Українського 
народу, проігнорувало цю справедливу 
вимогу Основного Закону.  Закон про 
проведення Референдуму досі не 
прийнято і жодного референдуму 
проведено не було. 

Органи державної влади України, 
продовжуючи  узурпацію влади, Законом 
України від 08.12.2004 р., порушуючи 
ВИКЛЮЧНЕ право Українського народу на 
зміну конституційного ладу , докорінно 
змінили повноваження законодавчої і 
виконавчої гілок влади.  Виконавча гілка 
влади по своїй суті, була брутально розділена на дві 
фактично незалежні гілки влади, що призвело до системних 
протиріч у їх роботі.  ( витяг із тексту рішення КС додається 
нижче) 

Державні органи України, продовжили відсторонювати 
Український народ від його владних повноважень, 
намагаючись закріпити надзвичайний стан у 
конституційних правовідносинах, брутально ігнорували  
Рішення Конституційного Суду України від 05.10.2005 р. в 
якому чітко роз’яснено ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ Безпосередньої  
участі народу в становленні, і зміні конституційного ладу 
шляхом всеукраїнського референдуму. 

Референдум проведено не було, та й зрештою, державні 
органи , котрі захопили і узурпували владу в Україні, навідь 
не збираються його проводити. Вони настільки зневажливо 
ставляться Головного носія Владний повноважень,- до 

народу України, що навіть не інсценіювали  “всенародного 
обговорення” цих змін конституційного ладу. 

Таким чином, маємо де-факто, такий стан в Україні, що 
Український народ не має достатньо легітимних органів 
державної влади і позбавлений демократичних важелів 
здійснювати СВОЮ ВОЛЮ. 

Правова ситуація настільки є очевидною, що доступна до 
розуміння будь якому школяру. Недостатньо легітимна 
Верховна Рада , працюючи поза правовим і конституційним 
полем, не здатна продукувати легітимні Закони і Постанови.  
Правовий нігілізм цієї державної установи все 

поглиблюється. Вона прийняла такий закон про вибори 
Президента, котрий всупереч незаконно діючій Конституції, 

обмежує майновим цензом громадян 
претендентів на цю посаду. 
 
Ця установа, котра узурпувала державну 
владу в Україні, продовжуючи свою 
антинародну політику, порушуючи ст.3  
вищезазначеної Конституції, котра 
гарантує гідність і недоторканність людини, 
своїм “законом” від 21.10.2009 р. 
фактично вводить процедуру примусової 
вакцинації людей. І це після того, як були 

виявлені згубні для життя і здоров’я 
наслідки таких вакцинацій. 

Зважаючи на вище наведені юридичні 
факти, доводиться констатувати, що 
чергові президентські вибори, та будь які 
інші вибори, можуть буди законними, 
ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ  

НАРОДОВЛАДДЯ, демократії  і справедливості в Україні, 
шляхом передбаченим в ст. 69 вищезазначеної Конституції, 
а саме шляхом інших форм БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ  ДЕМОКРАТІЇ.  
Такою формою можуть стати Всеукраїнські Конституційні 
Збори на котрих можна розробити і затвердити проект 
Головного Закону України з подальшим винесенням його на 
загальнонародний референдум. 

Тільки після такої безпосередньої участі народу України у 
здійснені своєї влади, можна обирати легітимні органи 
державної влади. 

Сподіваюсь, що серед посадових осіб Української Держави, 
знайдеться достатньо чесних людей, котрі відмовляться 
сприяти узурпаторам державної влади, і забезпечать 
повернення законності і справедливості на Українську 
Землю. 

Хай буде! 

©Юрій ЯКУБА 
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«ІСТОТА І ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВИ»
Розуміння нації, як найвищої в своїй внутрішній цінності й 

значенні основи суспільного життя, приводить націоналізм 
також до відповідного трактування істоти та завдань 
держави. У відмінність до соціялістичних протидержавних 
теорій, український націоналізм вчить, що передумовою 
забезпечення всебічного розвитку нації та її активної ролі в 
світовому оточенні є власна, незалежна держава.Державна 
організація має узгіднити взаїмочинність усіх сил нації та 
уможливляти їм свобідний розвиток. 

Вона — в розумінні українського націоналізму — має 
відображувати в собі співвідношення окремим національно-

суспільних складників, об’єднувати їх, в оту суцільність і 
охороняти їх назовні силою й правом своєї суверенності 
(незалежності). Факт існування нації не конче зумовляться 
її державною незалежністю (бувають і недержавні нації; з 
таких наразі є й Українська Нація), проте тільки через 
власну державу нація стає творчим чинником історії й 
повноправним господарем 
своєї власної долі. Без 
нього нація завжди й 
неминуче стає предметом 
поневолення й визиску 
інших державних націй. 

Тільки державне 

існування нації вповні 
здійснює і посилює 
чинний характер самої 
національної ідеї. Тому 
основне завдання нації полягає в поширенні її державних 
меж насамперед на цілий, пов’язаний із нею, 
етнографічний простір. За цим промовляє не тільки духова 
й фізична неподільність нації, але і усі підстави її власної 
будуччини. 

Неможливість чи невміння досягнути свого державного 
об’єднання позбавляє націю передпосилок дальшого 
належного росту, а навіть спроможності правильно 
виконувати свої життєві функції. Тоді нації 
унеможливлюється не лише заспокоєння евентуальних 
потреб екстенсивного (зовнішнього) поширення, але й 
інтенсивне (внутрішнє) використання її власних ресурсів. 

Життя з його духовими двигунами й протилежними 
інтересами накидає нації свій залізний закон; згідно з ним 
передумовою її здоров`я, сили й поступу є державна 
соборність. Без цього загрожує нації розшматування й руїна. 

Ось причини, чому український націоналізм із такою 
непримиримістю поборює — поруч історичних ворогів — 
також москофільство наших комуно-соціялістів та 
гетьманців і полонофільство ундо-уенерівщини. Свідомий 

величезного значення об’єднання всіх земель Української 
Нації, як головної підстави її здорового існування — він 
протиставить цим групам концепцію власних сил нації й 
національної революції, змагаючись за здобуття 
Самостійної, Соборної Держави, що є центральним пунктом 
його політичної програми. 

Засаду великодержавности ми підчеркуємо нарочито, 
щоби вказати на ті принципові розбіжності, що заходять 
між українським революційним націоналізмом і різними 
так зв. “національними” партіями в оцінках завдань і 
значення нашої будучої держави. Протисоборницька (а тим 

самим і противеликодержавницька) постава партій, 
пов’язана з їх фактичним відмовленням від всякої чинної 
боротьби за державність (легалізм і опортунізм) не є 
випадком! Тут ділає їх збірна психологія, оперта на старому 
раціоналістичному світогляді, з його скептицизмом, вірою в 
пацифістичну конструкцію життя, де правда, мовляв, “сама 

перемагає” («бо чейже життя 
керується розумом, а не сліпими 
стихіями…»). 

Цим раціоналізмом оперували 
наші партії в найбільш рішаючі й 
критичні для Української Нації 
моменти. Що з того вийшло — 

всі знаємо! Проте й після 
пережитого трагічного досвіду їх 
психологічне наставлення ніяк не 
змінилося… І тепер супроти 

боротьби, змагання, жертв, заборчого натиску — взагалі 
супроти всякої акції, що вимагає напняття волі та зусиль — 
протестує увесь їх внутрішній зміст. 

Стан боєвого поготівля й чинності вражає їх незвичним 
напруженням; він лякає їх примусом жертв, необхідністю 
поставити все на одну карту й поступитися еґоцентризмом 
“особистого інтересу”. Тому відкидають вони тактику 
прямого революційного наступу — з її непримиримістю й 
принципіялізмом — послуговуючись коньюктурництвом, 
спекуляціями, легалізмом, опортунізмом і філософією: 
“якось то буде”. 

Самостійности вони справді хотіли б, коли б хтось їм її 
“дав”; одначе нічого самі не роблячи для здійснення цього 
завдання, вони вже згори спішать самодемобілізуватися в 
очікуванні того “спокою”, що чекає їх у власній державі. 
Для того власне вони з такою завзятістю (справді гідною 
кращого примінення!) виступають супроти націоналістичної 
концепції національних і міжнаціональних відносин, що 
вимагає постійного зосередження сил, витривалости й 
чуйної пильности. 
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Уважаючи націоналістичне гасло — Україна понад усе! — 
за “нездоровий” або “смішний” шовінізм, а 
націоналістичну теорію перманентної (постійної) 
міжнаціональної боротьби й суперництва — де встояти може 
лише сильна, ініціятивна нація — за “шкідливий 

імперіялізм”, вони вже наперед присягаються, що, здобувши 
державу (навіть лише у межах Вінницького повіту!..) ні за 
що не вестимуть супроти інших націй активної політики. 

Наївні в своєму доктринерстві та непоправно хворі на 
нігілістичне ставлення до всякої вищої мети, що не 
укладається в вульгарні, обивательські поняття спокою й 
“добробуту одиниці” — вони годяться лише на вимушену 
іншими “оборону”… Забувають при тому, що навіть оборона 
успішна лише в наступі! 

 
Український націоналізм хоче спричинитися до створення 

потужної й великої держави, що в стані була б кожночасно 
— через свою внутрішню скріпленість і зовнішню активність 
— найкраще здійснювати завдання Української Нації та 
захищати її інтереси перед іншими націями. Як 
вказувалося, у цьому стремлінні він послуговується 
насамперед засадами здорової, еґоїстичної національної 
моралі, необмежуваної ніякими “принципіяльними” 

умовами і виключністю національного інтересу, що стає для 
нього превище всіх “загальнолюдських” доктрин. 

Заперечити життєву рацію цих прагнень і принципів 
націоналізму ніхто не в силі; не можуть цього зробити й 
противні йому партії. Тому в боротьбі з націоналізмом 
послуговуються вони провокаційними брехнями, свідомо 
викривлюючи його ідеологію й програмові завдання. Вони 
твердять, що націоналізм хоче поневолити власне ж 
суспільство й перетворити його в сліпе, безчинне знаряддя 
послуху “кліці диктаторщиків”, що каже: «Держава — це 
я!». 

Утотожнюючи український націоналізм із фашизмом (і 
при цьому в кривім дзеркалі, брехливо, представляючи сам 
фашизм у спекулятивній надії, що ширшому громадянству 
недоступні його джерельні студії, крім безграмотних і 
демагогічних брошурок) — вони тенденційно представляють 

його в суспільній опінії за “протинародний” рух і “пужало” 
громадської свободи.. Між тим український націоналізм, 
признаючи за фашизмом велику історичну заслугу і дійсно 
наближуючись де нього своїм ідеологічним змістом, є 
водночас рухом наскрізь ориґінальним і ні від кого 
незалежним. Він орієнтується лише на завдання власної 
нації, чого якраз ніяк не можна сказати про наші партії, що 
в своїй прив’язаності до чужих неорганічних ідеологій 
цілком забувають умови та вимоги власного національного 
оточення. 

Націоналізм вчить, що коли нація уявляє собою підставу 
людської спільноти й джерело її духової та матеріяльної 
творчости, то держава — це життєве здійснення нації, це 

засіб, що забезпечує, удосконалює й збагачує її існування, 
як рівнож означує її історичну роль між іншими націями. В 
націоналістичному світогляді нація й держава виступають як 
одноціла та найвища в її ідейній і реальній вартості мета, 
що означається поняттям державної нації. Для націоналізму 
держава не є відірваною від життя й людей самоціллю. 
Натомість вона стає, поруч із нацією, найвищою ціллю, що 
їй націоналізм підпорядковує всі інші цілі та інтереси: 
класові, партійні, групові й особисті. 

 
Таке розуміння істоти держави далеко відбігає від поглядів 

на її природу політичної демократії, а зокрема “демократії” 
української… 

Остання й тепер перебуває під прокляттям примітивної та 
безтрадиційної ідеології, що з особливою силою проявляється 
серед бездержавних національних суспільств. Зводячи 
(здоровий у своїй річевій основі) постулат індивідуальної 
свободи до абсурдного анархізму в думках і діланню, а 
поняття особистого інтересу до отупілої міщанської 
своєкорисности — наша радикальна й соціялістична 
демократія являє собою застрашаюче видовище ідейного й 
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політичного нігілізму, що стає запереченням усякої системи; 
ієрархії й громадського ладу. Вищі неуємні вартості держави 
— це для неї не більше, як “реакція”, або й 
“контрреволюція”… 

Пересякнена й тепер забобонністю нігілістично-

драгоманівської “науки”, вона до всякої державної 
організації ставиться з засадничою підозрілістю… Всякий 
державний устрій, (крім її власних програм, де є все, крім… 
елементів, державництва!) Їй взагалі представляється не 
інакше, як поліційний комісаріят”, де когось обов’язково 
мають “душити” і “поневолювати”. Вона взагалі найкраще 
почувається в умовах дезорганізованості, а як і в 
організації, то найрадше під чужонаціональною рукою… 

Одначе коли б таки прийшло до створення власної 
держави, то ундо-уенерівські й радикал-соціялістичні 
“демократи” інакше собі її не мислять, як в ролі тої 
“кооперативи”, де кожний міг би вільно ходити за 
“добробутом”, при тому з якнайменшим тягарем 

державних обов’язків і жертв. В цей спосіб розуміють вони 
“ідеї” громадської свободи й людських прав… 

 
Між тим так не є й не сміє бути! Здорова й альтруїстична 

супроти власної нації, ідеологія українського націоналізму не 

може погодитися на трактування держави лише за 
технічний середник задоволення громадських і особистих 
інтересів. 

Держава — це не крамничка, що до неї ходять тільки “за 
потребою”… Стоячи на службі національно-громадських 
інтересів, допомагаючи в їх здійсненню цілому суспільству й 
поодиноким громадянам — держава водночас має свій 
власний, незалежний зміст і характер, випливаючий із 
зверхності її мети та загальності її значення. Сама її 
природа й національно-історична суть обдаровують її 

вищими вартостями, що перед ними мусить коритися 
частковий і дочасний інтерес. 

 
Держава — це не лише організована доцільність; це 

насамперед святе святих нації, що зобов’язує кожного 
громадянина до служіння, жертв і високих духових поривів. 
Не внутрішня боротьба часткових інтересів, тільки солідарні, 
узгіднені зусилля цілого суспільства, спрямовані на 
забезпечення сили й ладу держави, можуть гарантувати в 
лоні нації всім її прошаруванням внутрішній мир, охорону, 
працю, законність, соціальну справедливість і розвиток. Це 
конструктивне завдання націоналізм означує в гаслі: 
«Держава вище клас і партій!». 

Державний устрій націоналізм будує на авторитеті влади й 
організованій на органічному принципі участі в державному 
керівництві працюючих верств Української Нації. 

Підкреслюємо — працюючих верств, бо націоналістична 

ідеологія (цілком далека як від соціялістичної демагогії, так і 
від протисуспільної реакційності клерикально-гетьманського 
“консерватизму”) зумовляє рівність у громадських правах й 
участь у державній кермі насамперед обов’язком 
громадянина та його працею на користь нації та держави. 
Тільки творчі, продукуючі соціяльні складники нації — 
вважає націоналізм управненими й гідними до керми 
державою. 

З цих власне складників творитиметься справжня провідна 
верства. Натомість соціяльним хижакам, суспільним 
неробам, шкідникам і політичним “отаманам” — 
націоналізм відмовляє не тільки права на керівництво, але й 
самої рації існування. 

На цих принципах будується устроєва концепція 
українського націоналізму, що її називаємо націократією. 
Політичні, соціяльні й господарські форми націократії ми 
переглянемо нижче. 

Тепер подаємо її загальну дефініцію. Отже націократією 
називаємо режим панування нації у власній державі, що 
здійснюється владою всіх соціяльно-корисних верств, 
об’єднаних — відповідно до їх супільно-продукційної функції 
— в представницьких органах державного управління. 

©Микола СЦІБОРСЬКИЙ
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«КОРОГВИ ҐРЮНВАЛЬДА» 
Липень 1410 р. видався спекотним і бурхливим, власне, як 

і весь цей рік, що став першим роком великих 
звершень XV ст. Це століття було наповнене грандіозними 
історичними подіями як у Європі так і в усьому світі. Це 
було століття розквіту Ренесансу, полум’яної проповіді Яна 
Гуса і гуситських війн. Це було століття закінчення Столітньої 
війни і великих географічних відкриттів, століття початку 
Реформації по всій Європі і Реконкісти в Іспанії, століття 
відкриття Америки. Дійсно - знакове століття в історії 
Європи. 

Та в липні 1410 р. воно ще тільки починалось і всім цим 

подіям ще тільки належало відбутися. А відкрила перелік 
цих звершень грандіозна битва між об'єднаними 
військами Королівства Польського і Великого князівства 
Литовського, Руського і Жемайтійського та військами 
Тевтонського ордену, що відбулася 15 липня 1410 р. поблизу 
сіл Грюнвальд і Танненберг (нині територія Польщі). Ця битва 
увійшла до літописів слов'ян, під назвою Грюнвальдської, а 
до літописів західноєвропейських істориків, як битва при 
Танненберзі. 

Грюнвальдська битва стала центральною подією Великої 
війни 1409–1411 рр, що її вели союз Польщі, Литви і Русі 
проти Тевтонського ордену. Ця перемога поклала кінець 
експансії ордена на слов'янських землях хоча й не 

припинила його існування. Треба зазначити, що до 1407 р. 
стосунки між Польщею, Литвою і Тевтонським орденом 
були, власне, доволі мирними. Хоча й не без періодичних 
загострень. 

Навіть з'явився Орден на берегах Вісли у 1225 р. на 
запрошення польського князя Конрада І Мазовецького. Бо 
той потребував допомоги у боротьбі з прусськими 
язичниками, які починаючи з початку ХIII ст. розгорнули 
масштабний наступ на польські землі. Великий князь Вітовт 
використовував війська орденців проти свого двоюрідного 
брата Ягайла у боротьбі за незалежність Литви від Польщі. А 
у трагічній битві на Ворсклі 1399 р. тевтонці, поляки і 
русини бились пліч о пліч проти татарів Ідигея та хана 
Темір-Кутлуга. 

Та от у 1407 р. магістром ордена став Ульріх фон 
Юнгінген. Цей амбітний аристократ з Баден-
Вюртенбергського дому бажав поширення володінь ордена за 
рахунок ще нехрещених племен жемайтів (жмуді), бо 
Прусія, де мечем, а де проповіддю була замирена і 
остаточно підкорена. Ось тут плани великого магістра і 
зіштовхнулися з інтересами Великого князя Литовського, 
Руського і Жемайтійського Вітовта, який теж розглядав 
Жемайтію як об’єкт загарбання, бо мав намір пробитися до 
Балтійського узбережжя. 

14 серпня 1409 р. суперечка переросла у збройний 
конфлікт відомий в історії під назвою “Велика Війна 1409–
1411 рp.”. Спочатку перевага була на боці тевтонців. Після 
кількох сутичок їм пощастило загарбати майже всю 
Жемайтію і витіснити з неї литовців. Та у 1410 р. у війну, на 
боці Литви, вступила Польща. Йшло до великої вирішальної 
битви. Тому фон Юнгінген запросив перемир'я, яке мало 
продовжитися до заходу сонця 24 червня 1410 р. Союзники 
погодилися і заходилися збирати сили для бою. Та за 11 днів 
до закінчення перемир'я великий магістр надіслав 
посольство з пропозицією подовжити його ще на три тижні. 

І знову союзники погодилися. Обидві сторони гарячково 
стягували сили. 

Ягайло збирав військо у Вольборзі, а Вітовт у таборі на 
річці Нарев. 

Сили з обох боків були зібрані, як на той час, велетенські. 
Звичайно, Литва після нищівної поразки на Ворсклі вже не 
могла виставити у поле 60 тис. вояків як раніше, але все ж 
військо Великого князівства Литовського, Руського і 
Жемайтійського мало 40 хоругв і загальну чисельність 
близько 11 тисяч воїнів. 

Про нього входили підрозділи литовських (сучасна Білорусь 
і частково Росія), руських (сучасна Україна) та 
жемайтських (сучасна Литва) земель, в тому числі 

хоругвиГалицька, Подільська, Київська, Стародубська, 
Луцька, Володимирська, Смоленська. Син удільного 
Чернігівсько-Сіверського князя Корибута-Дмитра —
Жигимонт Корибутович очолював 51-шу хоругву, яка йшла 
під його власним прапором (гербом “Погоня”). 
Московськими істориками постійно підкреслюється участь у 
битві двох смоленських полків, що знаходилися у складі 
Смоленської хоругви. Це подається як мало не участь 
москвинів у Грюнвальдському побоїщі. Але вони 
сором’язливо забувають, що Смоленськ на той час входив 
до складу Литовської держави і знаходився у володінні князя 
Смоленського Семена Лінгвена Ольгердовича з династії 
Гедиміновичів, а до сфери впливу Москви Смоленськ 
потрапить лише у кінці XVI ст. 

Польське військо очолював польський король Владислав 
ІІЯгайло, воно мало 51 хоругву і загальну чисельність 
близько 18 тис. воїнів, з них близько 11 тисяч важкої 
кавалерії та 4 тиc. піхотинців (решта, скоріше за все, 
військова обслуга — обоз). 

Основу війська складали 42 хоругви з польських 
(коронних) земель, під проводом короляЯгайла також 
виступили 7 хоругв з Західної Русі (з Львівської, Холмської, 
Перемиської, Галицької земель і 3 хоругви з Подільської) та 
2 хоругви чеських найманців на чолі з Яном Жижкою, 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82-%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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майбутнім вождем таборитів, а також воїни з моравів, 
волохів, силезців. 

Як бачимо, українські хоругви були у складі військ обох 
союзників. 

Ще польський історик Януш Длугош згадує про татарський 

загін Джелал ад Діна (Джелял-Ед-Діна) сина хана 
Тохтамиша – давнього союзника Вітовта. Та цей загін 
нараховував не більше 3 тисяч кіннотників тобто - один кул. 
Загальна ж чисельність союзницького війська становила, за 
оцінками більшості військових істориків, близько 39 тис. 
вояків. 

Ульріх фон Юнгінген привів на поле під Грюнвальдом 51 
хоругву загальною чисельністью близько 27 тис. воїнів, в 
основному німецьких і французьких лицарів, а також 
найманців. Було у тевтонців ще й 100 гармат – що тоді були 
новинкою та ще й дорогою новинкою. 

Згідно з даними Яна Длугоша до армії ордена входило 5 
хоругв вищих орденських ієрархів – велика і мала хоругва 

гросмейстера, а також хоругва Тевтонського ордена під 
рукою великого маршала, хоругви великого комтура і 
великого скарбничого, і ще 
6 хоругв спорядили своїм 
коштом прусські 
єпископства, 31 виставили 
комтурства і міста, а ще 9 
хоругв склали іноземні гості 
і найманці. 

Ядро війська склали 
брати –лицарі, яких 
прибуло під Грюнвальд 
близько 400. Іншу частину 

склали так звані 
“Заріантбрудери”, тобто, напівбрати. Це не повноправні 
члени ордена не дворянського походження. Вони де давали 
чернецьких обітниць і могли служити при ордені не постійно, 
а протягом певного часу, або за призовом. 

Найчисельнішою частиною війська були вояки набрані за 
принципами васальної залежності і лицарського права. Для 
цього тевтонцями було розроблено гнучку і ефективну 
правову систему. Воно мало три складові – Прусське, 
Хелмінське і Польське право. Хелмінське ж право поділялось 
ще на дві частини – Rossdienst та Platendienst. За 
положеннями Rossdienst треба було виставляти від кожних 
40 ланів одного важко озброєного вершника з двома 

зброєносцями.  Platendienst зобов’язувала спорядити 
легкоозброєного вершника без супроводу від тої ж кількості 
ланів. Польське право передбачало мобілізацію у 
відповідності до “найкращих можливостей”. 

З пруських земель набирали так званих “вільних прусів”, 
які виставляли до бою одного вершника без зброєносців від 
кожних 10 ланів. А ще на боці тевтонців бились полки 
польських князів Конрада Білого Олесницького та Казиміра 
Щецінського. 

26 червня 1410 р. поляки рушили з Вольборжа на Козлів, 
де отримали повідомлення про те, що Вітовт чекає їх на 

березі Нарева. А 3 липня об’єднані сили польсько-
литовсько-руського війська вже рушили з Червінська просто 
до кордонів тевтонських володінь, маючи на меті взяти в 
облогу столицю Тевтонського ордену Маріенбург (зараз 
Мальборк у Польщі). Ульріх фон Юнгінген негайно виступив 

їм на зустріч. 
Супротивники зустрілись 14 липня неподалік від озера 

Лубень, але військо ордену відступило без бою у бік 
Грюнвальда, де й зайняло вигідну позицію на пагорбі. Там 
лицарі встановили артилерію, розбили табір і почали 
готуватися до битви. 

Наступного дня у трикутнику між селами Грюнвальд, 
Танненберг (нині - Стембарк) і Людвигсдорф (нині – 
Лодвигово) відбулася вирішальна битва. 

Площа поля бою складала близько 4 км2. Обидва війська 
вишикувалися одне проти одного фронтом довжиною 2 - 
2,5 км. Тевтонські війська стояли на пагорбі, маючи в тилу 
село Грюнвальд. Вони стояли у дві лінії, на правому фланзі 

командував Куно фон Ліхтенштейн, на лівому – Конрад фон 
Валленрод, а в центрі і у другій лінії (16 хоругв) стояли 

хоругви під орудою самого 
великого магістра Ульріха 
фон Юнгінгена. Лицарі 
встановили перед своєю 
першою лінією гармати і 
прикрили їх “вовчими 
ямами”. Лівим флангом 
тевтонське військо 
упиралося в село 
Танненберг, що захищало 
його від атак з ліва. Перед 

їх правим флангом 
знаходилось село Людвігсдорф. Його наявність обмежувала 
можливість фронтальної атаки польської лицарської кінноти. 

Отже, тевтонські війська зайняли дуже вигідну і міцну 
оборонну позицію. Це взагалі була притаманна для них 
тактика – дочекатись нападу противника, а потім 
потужною контратакою відкинути його і вже на його плечах 
проломити ворожу оборону. 

Союзники вишикувались у три лінії. На лівому фланзі 
стояли воєводи Зидрам і Бжезь в тилу вони мали хутір 
Логдау, де у третій лінії знаходилася частина резерву. На 
правому фланзі став великий князь Вітовт у першій лінії він 
мав легку литовську кінноту і татарів Джелал ад Діна, у 

другій лінії масу української, білоруської і жемайтійської 
піхоти, а у третій лінії, що виконувала роль сильного 
резерву, важку литовсько-руську кінноту. Трохи лівіше, у 
другій лінії, між центром і правим флангом, стояли 
смоленські полки. Позаду правого флангу була річка Марша 
і два броди через неї, за якими були розташовані 
союзницькі табори. 

Центр очолив король Польщі Ягайло. Тут у дві лінії стояли 
польські лицарі і важка кіннота. У третій лінії  біля села 
Фаулен з резервом стояв Ягайло. 
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Найслабкішим був правий фланг. Але, судячи з перебігу 
битви, він, ймовірно, був ослаблений навмисне, для того щоб 
спровокувати напад тевтонців. Але досвідчені вояки – 
брати-лицарі не спокусилися на цю приманку. Тоді 
татарська і литовська легка кіннота атакували першими, 

завдавши удару по лівому крилу лицарів, що ним 
командував Валленрод: «Потім ударено в котли, в сурми і 
зараз литва з татарами з великою прудкістю скочили на 
німців і сточили з ними битву, що аж кінь об коня боками 
терлися». 

Лицарі відповіли залпом з гармат, який не завдав великої 
шкоди напасникам. Майже не зашкодили легкій кінноті і 
пастки. Зате всі хитрощі тевтонців були розгадані, їхні 
гармати розряджені і розчистилося від стрільців поле для 
удару важкої кінноти. Та потужним контрнаступом важка 
кіннота Валенрода відкинула литовців. Переслідуючи її 
тевтонці загубили розгін на пересіченій місцевості і тому, 
зіштовхнувшись з литовською і руською піхотою, зав'язли у 

її масі, хоча і просунулись аж до берега Марші. Удар 
Валенрода стримали віленська, трокська, гродненська, 
жемайтська хоругви. 

I ось тут у правий бік лицарів вдарили смоленські, 
оршанські і мстиславські 
полки. Усе це дало змогу 
литовській кінноті відірватися 
від переслідування, 
перегрупуватися і 
повернувшись на поле бою 
завдати нищівного удару у 
лівий бік Валленрода. 

Щоб підтримати початковий 

успіх на своєму лівому крилі 
тевтонці розпочали наступ по 
всьому фронту, але він був 
відбитий артилерією. Загони Ліхтенштена були атаковані 
Зидрамом і Бжезєм і відкинуті до центру. В центрі «поляцы 
тож з кролем своим, припавши, взяли нємцов на палаши, a 
потым навели нємцов на свои гарматы, навевши 
роскочилися, a тут зараз з гармат дано огню, где зараз 
нємцов килка тысячий полегло. Еднак же нємцы, того не 
уважаючи, шли ослєп на поляки и литву». 

Щоб виправити становище, Юнгинген спрямував у бій 
резервну другу лінію свого війська, однак Ягайло також ввів 
у бій свій резерв, а литовська кіннота, розвиваючи успіх 

ударила у лівий бік наступаючим орденцям. Юнгінген 
загинув, а військо лицарів було розколоте на дві частини і 
розгромлене. Хоругви, що були під орудою Ліхтенштейна 
були оточені і здались, частина військ відмовилася 
продовжувати бій після смерті великого магістра і покинули 
поле бою. Лише не велика частина тевтонського війська на 
чолі з Вернером фон Теттлінгеном змогла прорватися і 
відступити. 

Поразка Тевтонців була повною і безперечною. Загинуло 
близько 8 тис. вояків, половина (205 чоловік) орденських 
братів, тобто найкращих вояків. Загинули всі три 

командувачі: Ульріх фон Юнгінген, Куно фон Ліхтенштейн і 
Конрад фон Валленрод, одні з найкращих полководців 
тодішньої Європи. Орден втратив на Грюндвальдському полі 
третину своєї армії. 

Союзники три дні “простояли на кістках”, тобто, 

відпочивали і святкували перемогу на полі своєї звитяги, а 
потім розпочали переслідування розбитого ворога. Вони 
рушили на Маріенбург і невдовзі обложили його. Та 
стомлене і ослаблене військо не зважилось на штурм. До 
того ж, Вітовт отримав звістку про підготовку московського 
князя разом з татарами до нападу на Литву і змушений був 
відвести своє військо до східних кордонів Литовського 
князівства. Польські ополченці вже не бажали воювати, бо 
зрів врожай, а збирати його було нікому. Тому облогу 
довелось зняти. 

1 лютого 1411 р. в Торуні було підписано Торуньський мир 
1411 р., який і завершив Велику Війну. Але умови для 
Ордена були не занадто суворими. Він змушений був 

передати Литві Жемайтію, Добжинську землю Польщі і 
зобов’язався виплатити контрибуцію. Та все ж, виплата 
контрибуції, необхідність викупу полонених, втрата 
військової могутності і, головне, втрата сенсу існування 

ордена (не залишилося не 
християнізованих земель 
навколо) призвела до 
занепаду Тевтонії, що 
призвело до створення, у 
майбутньому, Прусської 
німецької держави і 
підкорення ордена Польщею, 
яка зробила його своїм 

васалом у 1466 p., після так 
званої Тринадцятирічної війни. 

Але найголовніше те, що 
Грюнвальд став прикладом слов'янської єдності. Тут пліч о 
пліч бились поляки, русини (українці і білоруси), чехи, 
морави, сілезці. Цією перемогою наші предки довели своє 
право жити власним розумом, власною силою, власною 
волею. Герої Грюнвальда століттями надихали слов'ян на 
великі звершення. 

Дух Грюнвальда жив у гуситах в їхній запеклій боротьбі з 
німецькою колонізацією, в українських козаках що до 
останньої краплини крові змагалися з ворогами України. 
Живе цей дух і зараз в кожному українцеві, в кожній 

краплині його крові, в кожному найпотаємнішому куточку 
його душі. Він кличе нас до нових звершень, нових перемог, 
нових досягнень. Він нагадує нам про нашу нескореність і 
непереможність. 

Ми все здолаємо і московську імперську наволоч, і 
прогнилу європейську слабкість, і американську 
зажерливість. Ми - українці знову, як колись наші предки, 
понесемо, під хоругвами Грюнвальда, світло цивілізації, 
просвіти і волі народам світу. 

Слава Україні! Хай буде! 

©Ярема ГАЛАЙДА
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«ПІВНІЧНИЙ ФРОНТ ВЖЕ В ДАНІЇ» 
Минулих вихідних 28-29 липня у столиці Данії відбулась 

установча конференція та спортивно-вишкольний табір 
скандинавського Nordfront’у. Данія стала 4-ю країною, де 
Nordfront відкрив свою чергову радикальну філію. 

Як заявили учасники установчої конференції в 
Копенгагені мета утворення філіалу Nordfront'у є 
спільноскандинавська дія щодо звільнення Півночі, в першу 
чергу від нелегальних мігрантів: «Якщо ми хочемо досягти 
нашої високої мети, ми повинні говорити в один голос про 
нашу боротьбу, і не тільки в соціальних мережах, а перш за 
все, на вулицях. Сьогодні ми робимо історичний крок до цієї 
мети!». 

 
З вітальною промовою виступив ідеолог Nordfront'у та 

голова шведської філії Клас Лунд: «Північні землі Європи, 
наша біла Скандинавія, страждає від засилля ісламської 
нечисті, історичні зміни, масова імміграція та примусова 
мультикультурна інтеграція поєднанні з американською 
культурою довели наші країни до межі. Ми маємо відкрито 
заявити – наші продажні уряди продались, нації 
асимілюються з приїжджими, надра грабують 
транснаціональні корпорації, утворюється можливість 
економічної і соціальної незахищеності в суспільстві, що є 
бомбою уповільненої дії для нас, північних націй – данів, 
норвежців, шведів та фінів». 

 
Лідер копенгагенського відділення датського філіалу 

Nordfront'у Нільс Рагнарсон підтримав ідеолога руху і заявив: 
«Ми горді і раді сказати, що ми зробили великий крок у 
цьому напрямку, нордичний білий рух опору сучасній 

мультикультурній системі капіталізму та соціалізму під 
назвою Nordfront сьогодні розпочав свою роботу в Данії. 
Молодь має відчути силу предків як духом, так і тілом». 

©Денис КОВАЛЬОВ 

«130-й ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ДУЧЕ» 
29 липня, фашистський та неофашистський рух всього 

світу відзначає 130-ту 
річницю з дня 
народження італійського 
вождя - дуче Беніто 
Муссоліні. 

Хто як може так і 

відзначає цей день. Ось 
дуже цікавий фотофакт. 
Вже 10-й рік поспіль 
цього дня на одній з 
автобусних ліній Риму 
з'явився автобус, замість 
номера у нього був напис, 
що славив Беніто 
Муссоліні: «Onore al Duce!» 

Така зухвала поведінка водія автобуса, на думку більшості 
пасажирів, повинна викликати лише ненависть, однак ніяк 
не славити тирана. Транспортна компанія Infoatac, якій 
належить автобус, на своєму офіційному акаунті у 

соціальній мережі Twitter оголосила про те, що застосує 
радикальних заходів, 
аби водій автобуса, що 
вітав Беніто Муссоліні 
не зміг більше ніде 
влаштуватись, хоча 
про його звільнення і 
слова не було 
написано. 

Окрім сміливого 
водія в Римі, своє 
привітання Беніто 
Муссоліні цікаво виразили робітники однієї АЗС в рідній 
провінції дуче - Емілья-Романья. Однак потік водіїв, які 
хотіли заправити свої авта не зменшився, а навпаки, лише 
пробудив патріотичні почуття. 

Зазначимо, що Iталія знаходиться в економічній кризі, 
при владі соціалісти та ліберали, країну заповнюють біженці 
з Лівії та різні азіатсько-африканські мігранти, країна 
майже на межі дефолту, і саме історична пам'ять про 
соціальні-економічні здобутки уряду Беніто Муссоліні 
пробуджує в людях віру у мйбутнє, віру у можливі 
перетворення на користь італійської нації. 

http://molotoff.info/rozdumi/interview/5894-rikard-ekman-mi-jdemo-v-istoriju-jak-radikalni-borci-z-islamskoju-migraci%D1%94ju.html
http://molotoff.info/objektiv/photo/5805-shvedi-vidznachili-richnicju-zagibeli-nacionalnogo-geroja.html
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Iталія і досі живе ідеалами фашизму. Навіть такі 
поодинокі акції доводять, що люди знають, пам'ятають і 
шанують здобутки попередніх поколінь, особливо часів 
правління Муссоліні. 

©Molotoff.info 

«69-та РІЧНИЦЯ БОЇВ ЗА СІНІМЯЕД» 
Щорічний зліт ветеранів 20-ї (1-ї Естонської) 

гренадерської дивізії Waffen-SS в цьому році був 
присвячений 69-й річниці боїв за Сінімяедські висоти у 
1944 р. під Нарвою проведений 27-29 липня. Гості зльоту 
приїхали з усіх куточків маленької Естонії, і навіть з сусідніх 
Латвії та Литви. Вони представляли об'єднання націоналістів 
країн Прибалтики, виступи яких, були пронизані палкою 
антиросійською риторикою, направленою на розвінчання 
ідеї "русскава міра" для російськомовного населення Естонії, 
Латвії та Литви. 

Захід розпочався вранці з покладання квітів до монумента 

загиблим воякам 20-ї (1-ї Естонської) гренадерської дивізії 
Waffen-SS та проведення молитви в пам'ять про загиблих 
естонців у Другу світову війну. 

 
Зокрема у кривавих боях за Сінімяедські висоти в 

добровольчих допоміжних загонах естонської поліції брали 
Гейно Пеередні і Велло Лoґґiнґ: «Заклик до мобілізації, щоб 
захистити естонську землю прийшов ще взимку 1943 р., 
коли тимчасовий національний уряд в Таллінні зрозумів, 
совіти будуть прагнути загарбати Естонію знов, тому ми й 
пішли в добровольчі загони. Після Сінімяедських подій нас 
було зараховано до легіонерів 1-ї естонської дивізії за 
героїчну доблесть під час битви…». 

На відміну від щорічного вшанування, цього річ на 
урочистостях в сінімяед не було жодного представника 

державної влади – ні президента Ільвеса, ні прем’єр-
міністра Ансіпа. Все це, на думку багатьох присутніх, є 
спланованою грою, аби Естонія змогла отримувати кредити 
від ЄЦБ та МВФ слід державним керманичам просто 
відмовитись від вшанування героїв, які суперечать політики 
Брюсселя мультикультуралізму та толерантності. Герої битви 
за Сінімяедські висоти, які воювали у складі армійських 
формувань двох тоталітарних держав – СРСР та III-го Райху 
поза увагою: по-перше, героїзація гітлерівських та 
сталінських вояків заборонене багатьма законопроектами 
виданих в ЄС, по-друге, для державного керівництва Естонії 

зараз не потрібно піднімати питання героїки легіонерів з 1-ї 
естонської гренадерської дивізії бо російськомовне населення 
на сході країни вже засипало російські консульства листами 
з проханням приєднати територію їх проживання до РФ, 
по-третє, економічна і політична криза в Естонії після 

заміни державної валюти естонської крони на євро 
загострює і питання історичної пам’яті, адже герої битви за 
Сінімяедські висоти прагнули вільної Естонії, як від ІІІ-го 
Райху, так і від СРСР, на сьогодні такими прототипами для 
багатьох естонців є ЄС та РФ. 

Полум’яну промову оплесками зірвав голова 
Консервативної народної партії Естонії – Март Гельме, який 
раніше працював послом Естонії в Росії. Він пристрасно 
розкритикував режим псевдодемократії в Росії. Але 
особливу підтримку в публіки викликали його риторичні 
запитання: «Де президент Ільвес, який жив у демократичній 
Швеції? Де прем'єр-міністр Ансіп, захисник європейської 
інтеграції? Де міністр оборони? Їх нема, для них існують інші 
герої, не наші…». Оратор обіцяв присутнім, що коли його 
партія прийде до влади, у країні буде наведено порядок, а 
національні вшанування загиблих героїв за Естонію будуть 
влаштовуватись належним чином. 

В кінці урочистостей було відслужено молебень 
настоятелем Нарвського Олександрівського собору ЕЛЦ Велло 
Юрьє, а представники Сил оборони Естонії поклали вінок до 
пам'ятника на братській могилі радянських воїнів в Сінімяе. 
На стрічках вінка було написано: «Жертвам Другої світової 
війни – від естонського народу!». 

Наприкінці зльоту музиканти виконали для присутніх 
солдатські та патріотичні пісні. 

 
Ніяких альтернативних і протестних заходів, опонентів 

ветеранів-еССесівців організовано не було. 
Iсторична довідка: Влітку 1944 р. бої за Сінімяедські 

висоти стали поворотним моментом в історії Естонії – 
Червона Армія змогла пробити Північно-Західний 
Естонський фронт і відкрити собі дорогу на Таллінн, але 
втрати були великі, тому ще протягом 3-х місяців Естонія 
знаходилась в руках німців та естонців. Точна кількість 
жертв поки точно не встановлена. За оцінками істориків, у 
боях за Нарвський плацдарм втрати як з боку Червоної 
Армії, так і з боку Wehrmacht’а склали 180 тис. осіб з обох 
сторін. 

©Денис КОВАЛЬОВ 
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«ТАБІР В КАРПАТАХ» 
Спортивно-патріотичний рух "Карпатська Січ" провів 

похідний вишкіл в Українських Карпатах. З 19 по 23 липня 
відбувся похідний вишкіл січовиків. Метою походу було 
закріплення знань та навичок, здобутих під час таборування 
в спортивно-патріотичному таборі імені Дмитра Климпуша 
(5-12 липня). Протягом 5 днів учасники вишколу пройшли 
більше 150-ти кілометрів по Великому Вододільному хребті, 
завершивши маршрут на місці розстрілу карпатських 
січовиків на Верецькому перевалі. 

«Нас глибоко вразило побачене: могили січовиків, які в 
1939 р. віддали життя за Волю Батьківщини,  перебувають в 
жалюгідному стані, натомість "пам’ятник" про перехід 
угорців через Карпати, який лежить на кістках українців, 
регулярно прибирається і чи не щодня приймає екскурсії. 

Більше того, 
пам’ятник 

чужому 
народові 

охороняється, 
а місце 
смерті Героїв 

України 
занепадає. 

Ставлення до свого минулого угорців і українців просто 
вражає...». 

За час похідного вишколу січовики відпрацювали вміння 
по гірському туризму, спортивному орієнтуванню, 
картографії, виживанню в екстремальних умовах. 

За словами учасників, найбільшим враженням вишколу 
стала велич Українських Карпат. Перебуваючи високо в 
горах, подалі від міського бруду можна зрозуміти, чому 
тисячі українців-січовиків гинули за цю землю. 

Бачачи позитивні результати від таборування та вишколів 
(зокрема і похідних) і зважаючи на бажання січовиків - в 
подальшому планується регулярно проводити подібні заходи. 

©Карпатська СІЧ 

«БАНДЕРШТАТ-2013» 
3-4 серпня, вже 7-й рік поспіль на теренах Волинi у 

Луцьку відбувається фестиваль українського опору 
“Бандерштат”, що став візитівкою краю. Краю, де 
зродилась УПА. Очевидно більшість з тих, хто читає цей 
допис знає про фестиваль і має свою думку про це дійство. 
Але я хотів би переконати тих, хто сумнівається 
прийти/приїхати на фестиваль цього року і ось чому: 

1. “Бандерштат” присвячений пам’яті Провідника ОУН 
Степана Бандери, людині, котра стала символом 
національно-визвольних змагань українців. Вшановувати 

Героя України можна по-різному, та ми обрали саме такий 
сучасний підхід як фестиваль для української молоді. Якщо 
ти шануєш Героїв України – тоді приєднуйся! 

2. Цього року оргкомітет прийняв рішення назвати наш 
фестиваль – фестивалем українського ОПОРУ. Ні для кого не 
секрет, що в Україні відбувається повзуча колонізація та 
системне знищення всього українства: міністр Табачник-
Валуєв вбиває українську освіту, нас втягують до Митного 
союзу-Російської імперії, політичні упирі намагаються 
запровадити диктатуру однієї особи, трон якої розміщений у 
Межигір’ї. Цей список можна продовжувати... Якщо ти 
усвідомлюєш небезпеку, яка нависла над країною і готовий 
до опору: культурного, громадського чи політичного – ми 

чекаємо тебе на фестивалі! 
3. Цьогорічна музична фестивальна програма дуже 

насичена. Окрім хедлайнерів – гуртів Скрябін та Тартак, на 
головній сцені виступлять ще 15 гуртів. Любиш українську 
музику? Приєднуйся! 

4. Як і завжди окрім музичної програми у нас присутні 
гутірки з відомими людьми. Цікаво? Чекаємо! 

5. Як і завжди на фестивалі присутня літературна сцена. 
Цього року її учасниками стануть понад 35 літераторів з 
цілої країни, а також з Білорусі. 

6. Iсторична реконструкція. Цього року оргкомітет 
фестивалю організовує театралізоване військово-історичне 
дійство “Бій відділів УПА проти підрозділів німецького 

Wehrmact’y“. 
7. Цьогоріч у нас дуже багато спортивних заходів. Це і 

кубок фестивалю з міні-футболу, конкурс на кращого 
стрільця з луку, змагання з армреслінгу, рукопашного бою 
та ознайомче заняття з йоги. Всі тематичні заходи 
відбуваються під гаслом: «Спорт. Здоров’я. Націоналізм.». 

8. Для молодих мам та дітей на території фестивалю буде 
діяти дитяче містечко. Всі бажаючі зможуть разом з дітьми 
навчитися робити ляльки-мотанки, ляльки з трав, 
виготовити найрізноманітніші фігури з повітряних кульок. 

9. В програмі фестивалю також передбачені лицарські бої, 
театр вогню, зачіска-стрижка усім бажаючим в стилі 
“Джура”, збір коштів на будівництво пам’ятника Степану 

Бандері у Луцьку, величезний флеш-моб, що передбачає 
викладання з людських тіл “Тризубу”, патріотичне 
татуювання та боді-арт. 

10. Але найголовніше на Бандерштаті – це його дух! Дух 
свободи та вірності своїм ідеалам, поваги до героїв 
Української Нації! Дух побратимства та патріотизму! «Дух, 
що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя й волю!». 

Вирішуйте і до зустрічі на Бандерштаті! 
Слава Україні! 

©Ігор ГУЗЬ 
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«ПОЛІТТЕХНОЛОГ» 
Він навчався в інституті на “відмінно”. Списував товсті 

зошити лекціями та конспектами першоджерел. Був 
відрадою викладачів “Iсторії КПРС”, “Політекономії”, 
“Марксистсько-ленінської філософії”, “Наукового 
комунізму”.  Його настільки любили ці викладачі, що інколи 
самі ходили домовлятись, аби йому підтягнули до 
максимальної оцінку з інших дисциплін. Він був 
членом  комітету комсомолу і мав підвищену стипендію. 

   Він став асистентом кафедри історії КПРС. Вступив до 
аспірантури , вибрав тему кандидатської дисертації. Його 
відвідували думки про трансформацію 

свого прізвища на нове, із закінченням 
-ов, а далі – й повну зміну 
національності, відповідно до 
прізвища.   Він вже бачив себе 
незабаром доцентом, по тому – 
завкафедри, а може й секретарем 
райкому чи, навіть, обкому. 

1991 рік… Доля майже зламана. 
Навколо – тисячі людей, котрі не 
думають про закінчення “–ов” у 
своєму прізвищі… Котрі говорять “не 
городською” мовою. Котрі радіють 
Незалежності, не розуміючи, що це 

слово існує тільки тоді, коли діють три чинники – розум, 
праця й любов до рідної землі. 

Він викладав “Політологію”, його товариш по 
аспірантурі – Історію України. Він вважав себе росіянином, 
практично корінним москвичем, просто тут він – на все 
житт І, навіть не виправивши закінчення у прізвищі – на “-
ов”, був іншим. Він викладав студентам їхню меншовартість 
і розповідав про “тридев’яте царство” зі “стольним градом” 
на Півночі. 

Його товариш – розповідав студентам про “зламану 
калину” й “надкушений каравай”. І теж  викладав 
меншовартість. 

Їхні голови були повернуті у минуле. Вони його не 
аналізували, а вихваляли. Вони вчили людей кричати імена 

вождів. Ними керували емоції. Ними керував заробіток на 
волевиявленнях громадян. Вони знали відповіді на усі 
питання, крім одного – що далі? 

А далі – було так,  як сьогодні і вчора: розділяй та 
володарюй.  Панотці з різних церков  читали прокльони з 
однієї книжки одне одному і не своїм паствам. Народ ділили 
по вождях, прізвищах, діалектах, річках, горах, лісах… 
Ділили і владарювали. 

Він відчував себе надлюдиною, жонглюючи 
малозрозумілими для широкого загалу термінами. Він міг 

творити хаос. Він осягнув глибину 

глибин – для політики 
достатньо  емоцій та вічних 
розчарувань.  І його товариш, 
котрий читав Історію України, 
розумів це не гірше за нього. 

Перемога. Навіщо вона? Далі 
потрібен розум, який мусить 
працювати на багато років вперед. 

А де його брати і навіщо він 
потрібен? І як потім на життя 
заробляти? 

Правильна мета – напівперемога 
або напівпрограш.  Вічна революція 

– заробіток. “Прийти до мети – позбавити себе заробітку” - 
неписана істина для політтехнолога. 

З різних сторін майдану стояло дві сцени під різними 
прапорами.  І з них – два колишніх аспіранти закликали до 
вічного хаосу… 

А посеред площі стояла молода людина з жовто-
блакитною стрічкою на комірці. Стояла і думала: «Боже, як 
же ж вас, заробітчани, позбутися разом із вашими 
спонсорами? Я хочу тут жити, і моє тридев’яте царство – 
саме тут. Не женіть мене з моєї країни! Сьогодні ввечері ви 
побіжите звітувати до сусідніх царств про те, як опанували 
мене... А я – не ваш. Я – батьків своїх і землі рідної своєї 
син. Я – Українець!». 
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