
Нині війна
триває не
лише за те-

риторії, а й за істо-
ричну, колективну
пам’ять україн-
ського народу. Бо
історична пам’ять
формує не лише
сьогодення, а й
значною мірою
майбутнє Україн-
ської держави. 

Московія за-
вжди намагалася
присвоїти історію
України-Руси, від-
мовляючи україн-
цям у праві на су-
веренність. Робить
це й тепер, у час
гібридної росій-

сько-української війни, фальшуючи минуле. Приміром, у Мос-
кві встановлюють пам’ятник київському князю Володими-
ру, як начебто московському, а доньку Ярослава Мудрого Анну
Київську, королеву Франції, сучасні кремлівські фальсифі-
катори історії представляють як московську княжну…

Гуманітарне рейдерство не припиняється ні на мить. Під
час засідання дискусійного клубу «Валдай» Володимир Пу-
тін порівнює Крим з Каталонією, заявляючи при цьому, що
українці і росіяни – «братній» народ: «А ми любимо Україну,
й український народ, дійсно, я вважаю його братнім, якщо
взагалі не частиною російського народу, хоча і російським

націоналістам це не подобається, і українським». [1].
2014 року Російське військово-історичне товариство за-

декларувало, що «15 липня – це пам’ятна дата військової
історії Росії», що «російські війська з їх союзниками здо-
були перемогу над німецькими лицарями в Грюнваль-
дській битві». І це при тому, що Московське князівство не
мало жодного стосунку не тільки до перемоги у Грюн-
вальдській битві, але й до самої битви. [2] 

У липні 2017 року на вулицях російських міст з’яви-
лися бігборди, які на всі заставки взялися переконувати на-
щадків московитів, що перемога у Грюнвальдській битві є
пам’ятною датою воєнної історії Росії – на рекламних щи-
тах хвацько позував московський ратник на фоні георгіїв-
ської стрічки. [3]

Один з інтернет-дописувачів влучно зауважив: «Дивно,
чому ще не святкують взяття Трої і розгром Карфагена. Не-
допрацьовують…». [4]

Так хто ж насправді переміг під Грюнвальдом?*

Грюнвальдська битва 1410 року (Битва під Танненбер-
гом 1410) – битва, яка відбулася під час «Великої війни»
(1409-1410 рр.) між армією Тевтонського ордену** під ко-
мандуванням великого магістра Ульріха фон Юнгінгена (51
хоругва (корогва***) , 27000 чол.) та армією польського ко-
роля Владислава II Ягайла і великого литовського князя Ві-
товта Великого (91хоругва, 39000 чол.) 15 липня 1410 року
на землях Тевтонського ордену поблизу сіл Грюнвальд (тоді –
Грюнефельде) і Танненберг (нині – Стембарк, сучасна те-
риторія Польщі).

Відомості щодо чисельності військ, які брали участь в
битві, сильно розходяться. Найдостовірнішими вважають
дані, наведені британським військовим істориком Стівеном
Тернбуллом: 27 тисяч з боку Тевтонського ордену і 39 ти-
сяч з боку польсько-литовсько-руських військ.
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Петро КОСТЮК, полковник, голова Львівської обласної організації 
Спілки офіцерів України

ГРЮНВАЛЬДСЬКА ЗВИТЯГА НА ТЛІ
МОСКОВСЬКИХ ФАЛЬШУВАНЬ

Ян Матейко. «Грюнвальдська битва» (1878)
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Хоча союзники і мали у своєму розпорядженні кількіс-
ну перевагу, вона не могла бути визначальною і в битві на від-
критому полі компенсувалася перевагами важкоозброєної ли-
царської кінноти, тоді як війська з українських земель Польщі
та Великого князівства Литовського мали у своєму розпо-
рядженні більш легке озброєння. Переваги ж тевтонців по-
лягали в дисципліні, бойовій підготовці та в постачанні. [6]

Армія великого магістра складалась з «братів» Ордену
і відділів його васалів, загонів європейських «гостей» та
найманців – англійців, швейцарців, німців, моравців, бо-
гемців, лужичан, сілезців, фризів та ін.), а також полків олес-
нисницького князя Конрада Білого і щецинського – Кази-
мира. [7]

Польське військо очолював польський король Ягайло,
воно мало 51 хоругву і загальну чисельність близько 18-20
тисяч воїнів (з них близько 11 тисяч важкої кавалерії та 4
тисячі піхотинців, решта – військова обслуга, обоз). Сучасні
історики, однак, вважають, що піхоти у польському війську
не було.

Польське військо складалося з феодалів, які були зо-
бов’язані прибути на місце збору із зброєю, кіньми і влас-
ним загоном, ополчення і невеликих, але добре озброєних
загонів найманців. Загони зводилися в «хоругви», в кожну
з яких входило понад 500 осіб. 

Підрозділи середньовічних армій мали свої прапори –
хоругви. Чисельність хоругви коливалася в значних межах:
від 150–200 до 3000 осіб. [8]

На службі армії Королівства Польського перебували хо-
ругви (корогви) з коронних земель, в тому числі з україн-
ських – Львівської, Перемишльської, Сяніцької, Галицької,
Холмської, Подільської (три хоругви з частини Подільської
землі, що на той час відійшла до Корони), Белзької, а також
хоругви мазовецьких князів Януша і Земовита IV Земови-
товичів, загони богемських і моравських найманців на чолі,
відповідно, з Гнєвошем з Далевиць (де хоробро бився май-
бутній очільник чеських таборитів Ян Жижка) і Яном з Ян-
чина, відділ князя Сигізмунда Корибутовича, загони мол-
дован, присланих господарем Олександром I Добрим – лен-

ником (ленник – від нім. Lehn, нім. leihen «займати» – осо-
ба, яка перебуває в ленній залежності від сюзерена, спад-
ковий власник лену у ВКЛ і Речі Посполитій) короля. До
володінь господаря на той час входили і землі Буковини (Ши-
пинська земля).

Військо Великого князівства Литовського, Руського і Же-
майтійського очолював великий князь литовський Вітовт
(Олександер у хрещенні), воно налічувало 40 хоругв і за-
гальною чисельністю близько 11-12 тисяч воїнів. Форму-
валось це військо за територіальним принципом, тобто кож-
не князівство виставляло загін.

Польські та литовсько-руські хоругви становили при-
близно по половині союзного війська кожна. 

До армії Великого князівства Литовського, Руського і Же-
майтійського входили полки з литовських, білоруських та
українських земель (Київщина, Волинь, Стародубщина, По-
ділля, Києва, Стародуба, Луцька, Володимира, Кременця,
Берестя-Бреста), а також загони зі Смоленська, якими ке-
рував рідний брат Ягайла князь Семен-Лінгвен і легка та-
тарська кіннота від 1 до 3 тисяч воїнів (за даними Яна Длу-
гоша татар було 300) на чолі з ханом Джелалом ед-Діном
– старшим сином Тохтамиша, загони караїмів та вірмен.

Смоленськ з 1404 року перебував у складі Великого кня-
зівства Литовського. З 1514-го увійшов до складу Мос-
ковського князівства.. 

Син удільного Чернігівсько-Сіверського князя Корибу-
та-Дмитра-Жигимонт (Сигізмунд) Корибутович очолював
51-шу хоругву, яка йшла під його власним прапором (гер-
бом «Погоня» ), ймовірно набрану у волинських володін-
нях князя. Сам Сигізмунд Корибутович під час битви пе-
ребував у почті короля Ягайла.

У битві брали участь і три приватних хоругви, поміж
яких були військові підрозділи з Новгорода Великого та
Пскова. [9]

1136 року Новгород**** став столицею Новгородської Рес-
публіки, яка тільки в 1478 рокі увійшла до складу Мос-
ковського князівства. Псков у час Грюнвальдської битви був
столицею самостійної Псковської республіки – державно-

Артур Орльонов. «Галицькі хоругви в Грюнвальдській битві 1410 року»
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го утворення середньовічної Русі. 1510 року Псковська рес-
публіка була знищена Великим князівством Московським.

У лавах союзних військ представників Москви не було,
оскільки московський князь не ризикнув вступити в союз
з ворогами Орди. 

1410 року в Москві правив Васілій, син вірного васала
ординського царя***** Тохтамиша – Дмитрія Донського. Мос-
ковський князь Васілій в 1410р. був данником ординсько-
го царя Тимур-Кутлуга, який разом з темником Едигееєм роз-
били Тохтамиша, котрий втік до Вітовта. Тому 1410 року в
лавах союзницького війська також виступили загони ор-
динців (від 1 до 3тис. вояків) упереваж вершників, очолю-
ваних ханом Джелал ад-Дином, сином хана Тохтамиша. Се-
ред союзників не було представників Московії. А тому будь-
яка спекуляція про Грюнвальдську битву та участь в ній Мос-
ковії недоречна, тим паче вихваляння чужими перемогами
та демонструванням світові свою удаваної могутності, во-
рожості католицизм, і взагалі всього західного. [12]

Проте маємо низку історичних свідчень про участь
руських (українських) підрозділів, які вийшли на поле
битви під Грюнвальдом під синьо-жовтим прапором.

Золотий лев, уперше зажив світової слави, коли його гор-
до підніс полк Львівської землі в бою з хрестоносцями під
Грюнвальдом у 1410 році. Очевидно, «руський лев» був ро-
довим знаком відгалуження династії князів Романовичів у
Львові. Герб міста Львова – лев, що стоїть на задніх лапах
на тлі тризубої вежі (символ Святої Трійці). [13]

Герб Галицько-Волинського князівства

Мабуть, жоден
з диких звірів не має
серед народів світу
такої популярнос-
ті, як лев. Зобра-
ження цього мо-
гутнього звіра нині
є на гербах 23 дер-
жав. Цікаво, що у
Фінляндії, Болгарії,
Норвегії та Бельгії
– лише по одному
леву на гербі, у Ні-
дерландах, Люксем-
бурзі, Данії – по
три, в Швеції – чо-
тири, а у Великоб-
ританії – аж
дев’ять.Слід зазна-
чити, що в гераль-

дичній науці заведено називати левом фігуру із зображен-
ням звіра, що звівся на задні лапи. Якщо лев стоїть чи ру-
хається на чотирьох лапах, він уже називається леопар-
дом. Наші предки, давні галичани, добре зналися на зако-
нах геральдики, бо на всіх гербах з території Західної Ук-
раїни лева зображено на задніх лапах. [14] 

У працях Яна Длугоша описується Ґрюнвальдська бит-
ва 1410 р., де йдеться про прапори всіх полків, в тому чис-
лі й українських земель, а саме: Львівської, Перемишльської,
Сяніцької, Галицької, Холмської, Подільської (три полки)
земель, Белзької землі, а також у битві брали участь полки
Київської, Стародубської, Сіверської та інших українських
земель. [15]

Хоругви з території українських земель, опис яких по-
дає польський хроніст Ян Длуґош у «Хроніці славетного По-
льського Королівства...»: «Дванадцята Львівської землі, її
символ жовтий лев, що дряпається на скелю, у блакитно-
му тлі. [16]

Прапор полку Львівської землі
Чотирнадцята Перемишльської землі, маючи за герб жов-

того орла з двома головами, які повернуті у протилежні сто-
рони, у блакитному полі. [17]

Прапор полку Перемишльської землі
Шістнадцята Холмської землі, маючи в гербі білого лева,

який стоїть між двома деревами, у червоному полі.

Прапор полку Холмської землі
Сімнадцята, вісімнадцята і дев’ятнадцята Подільської

землі, яка з огляду на велику кількість рицарства у тій зем-
лі мала три хоругви, а на кожній з них зображення сонця у
червоному полі. Двадцята Галицької землі, маючи за герб
чорну галку з короною на голові у білому полі». [18]

З-поміж литовських хоругов з українських земель бачимо
у Длуґошевому описі підрозділи київської та крем’янець-
кої, що виступили під зображенням на прапорі вершника
з мечем, знаного як Погоня литовська. 

Дев’ять десятих території Великого князівства Литов-
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ського, Руського і Жемайтійського складали колишні зем-
лі Київської Русі, які тривалий час у складі нової держави
зберігали автономію давньоруських земель. 

«У Грюнвальдській битві брали участь старші пред-
ставники майже усіх руських князівських родів. Серед них
князі Туровські й Острозькі: Олександр і Федір». [19]

Вирішальна битва цієї кампанії відбулася біля місце-
востей Грюнвальд і Таненберг (у німецькій традиції битва
під Таненбергом) 15 липня 1410 року.

Ягайло вишикував об’єднані війська таким чином, що
праве крило займали війська литовсько-руські, а ліве – ко-
ронні. Навпроти них у двох великих групах, які рівномір-
но протистояли військам Ягайла і Вітовта, були розташо-
вані війська Ульріха фон Юнґінґена. [20]

Розпочали битву татарська кіннота і перша лінія ли-
товсько-руських сил, які атакували праве крило орденських
військ. Лицарі Валленрода відбили цей напад і самі пере-
йшли в контрнаступ , переслідуючи татарську і литовську
кінноту. Атака резервних хоругв на чолі з Великим магіс-
тром не досягла мети і частина орденського війська опи-
нилося в оточенні польських і литовських військ. Решта
спробувала захищатися у таборі, який було захоплено піс-
ля жорстокого бою.

Битва тривала близько 3 годин, а переслідування – до піз-
нього вечора. Війська Тевтонського ордену були розгром-
лені. Загинули великий магістр ордену, маршал, великий ком-
тур і комтури, понад 200 орденських «братів».

Перемога союзницьких військ у Грюнвальдській битві
підірвала військову могутність Тевтонського ордену і при-
пинила експансію його лицарів на схід. 1 лютого 1411 року
було підписано Торунський мир, за яким орден повертав на
користь Литви Жемайтію та Добжинську землю на користь
Польщі, а також сплачував контрибуцію. 

Грюнвальдська битва увійшла в історію як одна з най-
більших битв Середньовіччя. Її ще називають «битвою на-
родів», зважаючи на кількісь представників народів, які бра-
ли участь в цій битві. Грюнвальдська битва засвідчила, що
перемога була можливою тільки в союзі із сусідами зі Схо-
ду Європи, зокрема, українців та білорусів. Грюнвальд – одна
з найбільших битв Середньовіччя, яка вплинула на хід іс-
торії України.

Українці та всі інші воїни, які здолали у битві лица-
рів Тевтонського ордену, можуть пишатися своїм внеском
в історію. Адже їхня участь вирішила не лише долю схід-
них і західних слов’ян, а й усієї середньовічної Східної
Європи. 

Починаючи з XIII століття, проти нехрещених язични-
ків (народів) воювали Орден хрестоносців (Тевтонський ор-
ден) та Орден мечоносців (Лівонський орден). «Майже всі
племена та народи, що проживали поблизу Балтійського
моря між західною та візантійською цивілізаціями, – по-
морські слов’яни, пруси, ятвяги, ліви, курші, земгали, лат-
війці, ести (естонці) й фіни – були завойовані і мали під-
коритись нападникам». [21]

Нас, русинів (українців), чекала доля Балтійських на-
родів. «Звичайно, якби не спротив, який вчинили литов-
ці у XIII столітті (та пізніше) Тевтонському ордену, то уже
до кінця XIII століття ці ордени об’єдналися б на захоп-
лених балтійських землях та розпочали виконання другого
завдання – вихрещення «схизматів» (православних русів,
тобто в сучасному розумінні: українців та білорусів) у ка-
толицьку віру. Це завдання й стояло перед Орденами. Тому
об’єднання сил Литви, Білорусії та України, на початку
XIV століття стало позитивним кроком для усіх трьох на-
родів». [22]

У битві під Грюнвальдом прославився героїчними
вчинками лицар Іванко Сушик з Романова (тепер Пере-

мишлянського району Львівської області). Він належав до
Галицької хоругви. 17 липня 1410 року лицар Іванко Сушик
дістав у володіння від короля Ягайла-Владислава, два
села – у землі Галицькій за те, що пролив кров у Грюн-
вальдській битві. 

Про цю битву і участь у ній наших лицарів пам’ятають
в Україні. Так, у 2005 році була випущена поштова марка
в серії «Історія війська в Україні» з зображенням лицаря Іва-
на Сушика. У квітні 2012 року було презентоване баталь-
не полотно Артура Орльонова «Галицькі хоругви у Грюн-
вальдській битві 15 липня 1410 року». 

Щороку під Грюнвальдом відбувається інсценізація
битви, в якій беруть участь реконструктори з багатьох кра-
їн Європи, в тому числі з України. Постійним учасником ін-
сценізації є Подільська хоругва, сформована реконструк-
торами з Польщі. Під час святкування 600-ліття битви 2010
року на поле вийшла Галицька хоругва, у якій були пред-
ставлені й реконструктори з України .

На честь перемоги в Грюнвальдській битві названі ву-
лиці в Івано-Франківську, Дрогобичі, Львові.

14 липня 2010 року Національний банк України увів в
обіг срібну ювілейну монету, присвячену 600-річчю Грюн-
двальдської битви.

Завдяки зусиллям учасників Лицарського ордену Па-
ладинів (львівська міська організація), [23] була відтворе-
на Львівська Хоругва, яка з 2014 року постійно представ-
лена на щорічній інсценізації Bitwa pod Grunwaldem (Бит-
ва під Грюнвальдом).

Опис битви та участі в ній воїнів-русинів можна знай-
ти у книзі білоруського письменника Костянтина Тарасо-
ва «Погоня на Грюнвальд».

В історичну традицію народів, хоругви яких були пред-
ставлені в об’єднаному війську, битва під Грюнвальдом
увійшла не тільки як символ мужності і героїзму в боротьбі
за рідну землю проти іноземних загарбників, але і як свід-
чення того, що, коли народи об’єднуються, щоб спільними
силами дати відсіч агресору, відстояти свою свободу і не-
залежність, вони досягають перемоги.

Примітки

* Грюнвальд (тепер село Острудського повіту Вар-
мінсько-Мазурського воєводства, Польща) – місце найві-
домішої битви в Східній Європі. В європейській істо-
ріографії ця битва більш відома за назвою «битва під Тан-
ненбергом».

** Тевтонський Орден – скорочена назва рицарського Ор-
дену шпиталю св. Марії, панни Нім. дому в Єрусалимі; за-
снований 1198 року у Палестині, 1226 року поселений кн.
Конрадом I Мазовецьким у Хелмінській землі (Польща), за-
воював Пруссію і Ґданське Помор’я, утворивши сильну дер-
жаву; задля розширення своєї території у XIII-XIV ст. про-
вадив часті війни з Польщею і Великим князівством Ли-
товським; зазнав поразки в 1410 році під Ґрюнвальдом і
1454-66 рр. у Тринадцятилітній війні, втратив Королівську
Пруcсію; 1525 року був секуляризований, а його держава
перетворилася у васальне щодо Польщі Герцоґство Прус-
сію; лівонська частина Т. о. (мечоносці, або Лівонський ор-
ден) проіснувала до 1561 року, Т. о. в Німеччині до 1809 року,
в Австрії 1918 року втратив рицарський характер; тепер діє
в Австрії, Бельгії, Німеччині та Італії; освітня і доброчин-
на діяльність. [5] 

*** Лексеми стяг, хоругва (корогва) – знамено та пра-
пор у різні часи вживалися на позначення одного й того ж
поняття. Корогва (хоругва), засвідчена пам’ятками XV
століття у значенні прапор. 

Хоругва (корогва) – назва військового кінного підрозділу
у польсько-литовському та козацькому військах 16-18 сто-
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літтях, який воював під спільним прапором-корогвою (хо-
ругвою).

У сучасній вексилології розрізняють поняття «корогва»
і «хоругва». Перше застосовується переважно для корпо-
ративних знамен, а друге – щодо церковних знамен.

**** Виразні риси української мови виявляються в дав-
ніх говірках Новгорода, заснованого, як вважають дослід-
ники, вихідцями з Наддніпрянщини. У старих новгородських
берестяних грамотах трапляються слова: тобі, дід, міх, сіно,
діялось, не надійся та багато інших. На Новгородщині досі
вживаються такі форми слів, як дід, сіно, річка. Це, за сло-
вами І. П. Ющука, «суто українські елементи». Імена дав-
ніх новгородців так само мають українські форми: Олекса,
Олександр, Онисим, Олена, Микита, Михайло, Марко, Ва-
силь, Юрко, Іванко, Костянтин. Українізми зустрічаються
не тільки в берестяних грамотах, а й в інших новгородських
документах – наприклад, у літописах. «Це не просто діа-
лектні явища, а прояви тої самої простонародної мови, якою
розмовляли не тільки в Києві та навколо нього, а й у Нов-
городі», – вважає професор І. П. Ющук. [10]

***** Незважаючи на всі спроби московських філологів
прив’язати титул правителя Орди «Цар» до латинського «Ке-
сар» або «Цезар» цей титул ніколи таким не був. Цар або Сар
– стародавний титул правителів Орди. Титул цар почав упер-
ше використовуватись стосовно правителів Орди в середи-
ні XIII ст. і першим Царем Орди став Батий – заснувавши міс-
то назване в його честь Сарай (Бату). При цьому важливо ро-
зуміти, що «Сарай» в перекладі з тюркської, це не «Палац»,
як нам постійно твердили, а «Жовтий» або «Золотий Місяць».
Батий був царем «Золотої Орди», столицею якої було «Золоте»
місто. Монгольський-тюркський «Сар» чи, якщо хочете,
«Цар» – це дослівно «Золотий». (Олег Чеславский. Царь или
Сар – древний титул правителей Орды). [11] 
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