
«СИЛА ЄДНОСТІ» (ДО ДНЯ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ) 

 

 22 січня 1919 року у Києві було проголошено Акт Злуки між Українською 

Народною Республікою (УНР) та Західноукраїнською Народною Республікою (ЗУНР). 

Ця подія ознаменувала об’єднання в єдиній самостійній державі українських земель, 

які протягом століть перебували у складі різних країн. 

Об’єднання України: як виникла ідея 

Український народ через історичні обставини жив розділено на територіях кількох 

країн. І постійно прагнув незалежності та об’єднання: бажав вижити під гнітом 

колоніальних політик Російської та Австрійської імперій та зберегти культурну й 

історичну ідентичність. 

У ХІХ столітті з представників інтелігенції почали формуватися таємні організації. 

Однією з перших історики вважають легендарне Кирило-Мефодіївське братство, до 

якого свого часу входили Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, Тарас Шевченко, 

Микола Гулак та інші. «І встане Україна, і буде непідлеглою Річчю Посполитою [тобто 

республікою] в союзі слов’янськім», – ідеться у маніфесті братчиків під назвою «Книга 

буття українського народу». 

 
Члени Кирило-Мефодіївського братства. Фото: Національний музей Тараса Шевченка 

 

Кирило-Мефодіївське братство проіснувало всього трохи більше року (грудень 1845 

– березень 1847). Однак ідеї отримали новий поштовх на тлі загальноєвропейської хвилі 



революцій, яка ввійшла в історію як «Весна народів» 1948-1849 років. Зокрема, Головна 

Руська Рада, яка стала першою політичною організацією Галичини, у своєму маніфесті 

від 10 травня 1848 року заявила про єдність 15-мільйонного українського народу та його 

земель і підтримала національні права інших поневолених народів.  

У другій половині ХІХ століття українська інтелектуальна еліта зосередилася на 

збереженні своєї культурної ідентичності на тлі більш жорстких утисків з боку імперій. З 

ініціативи перекладача Олександра Кониського, педагога Дмитра Пильчикова та 

фінансової підтримки меценатки Єлизавети Милорадович 1873 року у Львові було 

створено Літературне товариство імені Тараса Шевченка, яке згодом було реорганізоване 

у наукове. Кілька десятиліть воно було національною академією наук: виховувало 

інтелігенцію, поширювало знання про культуру та історію українського народу. 

 

 
Перше видання Записок Наукового Товариства імені Шевченка, 1892 рік. Фото з архіву НТШ 

 

З кінця ХІХ століття соборність та єдність України стала одним з наріжних каменів 

програмних документів та маніфестів новостворених українських політичних 

організацій. Зокрема, Народна Рада (1885 рік, Львів) у своїй програмі зазначила про 

необхідність вільного розвитку українців як самостійного слов’янського народу, 

конституційної оборони його прав і інтересів, належних умов для греко-католицької 

церкви та розвитку освіти. 

Практично в той самий час на Наддніпрянщині, біля могили Шевченка у Каневі, 

члени новоствореного Братства тарасівців у своєму політичному маніфесті оголосили, 

що Україна «була, є і буде завжди окремою нацією, і як кожна нація, так і вона потребує 

національної волі для своєї праці й поступу». 

«Для нас, свідомих українців, є один український народ. Україна австрійська й 

Україна російська однаково нам рідні, і жодні географічні межі не можуть роз’єднати 

одного народу, і аби була у нас моральна міць, то ні нас не зможуть відірвати від 

Галичини, ні Галичини від нас, бо ідеї, дух розірвати на два шматки не можна, як нічим 

не можна спинити Дніпрової течії: вона завжди опиниться у морі, які б перепони не 

були», – йдеться у документі. 

 



 
Члени братства Тарасівців у Харкові, 1891 рік. Фото: Wikimedia 

 

Невдовзі, у 1900 році, публіцист і член Братства тарасівців Микола Міхновський 

випустив брошуру «Самостійна Україна», в якій подав образ нашої держави як єдиної і 

нероздільної, від Карпат і до Кавказу. Цей образ зрештою став загальновизнаним 

національним ідеалом, на якому базувалася фактично будь-яка течія національно-

визвольного руху України початку XX століття. 

 

Акт Злуки 1919 року: як це було 

 

На полях Першої світової війни українцям довелося воювати один проти одного в 

лавах ворожих армій. Імперії охопили нестабільність та революції, це дало надію 

поневоленим народам на здобуття права на власне самовизначення. 

Українська революція, що розпочалася після повалення російського царату, здобула 

ключове – проголошення Центральною Радою Української Народної Республіки (УНР) 7 

листопада 1917 року. Щоправда, спочатку йшлося про автономний статус у складі Росії, 

однак більшовицьке вторгнення показало, що єдиним шляхом для українців є 

незалежність. Це й було закріплено IV Універсалом 22 січня 1918 року. В установчому 

документі чітко прописана соборницька перспектива державної політики: тобто 

об’єднання всіх українців в кордонах однієї держави. 

 
IV Універсал Української Центральної Ради про незалежність Української Народної Республіки. 

Фото: Центральний державний архів вищих органів влади та управління України 

 



Це прагнення поділяли й галичани. На тлі «Революції айстр» в Австро-Угорщині 18 

жовтня 1918 року у Львові сформувалася Українська Національна Рада (УНРада), яку 

очолив Євген Петрушевич. Організація проголосила створення нової Української 

Держави на території Східної Галичини, Північної Буковини та Закарпаття, яка згодом 

була перейменована у Західноукраїнську Народну Республіку (ЗУНР).  

Утім для галицьких українців пріоритетним завданням було не стільки 

самостійність етнічних земель колишньої Австро-Угорщини, скільки возз’єднання зі 

своїми наддніпрянськими братами. Відтак вже 1 грудня 1918 року представники УНРади 

як законодавчого органу ЗУНР та Директорії УНР уклали у Фастові попередній договір 

про наміри об’єднати населення і території в одній державі. 

«Правительства обох Республік уважають себе посполу зобов’язаними цю державну 

злуку можливо в найкоротшім часі перевести в діло так, щоби в можливо найкоротшім 

часі обі держави утворили справді одну неподільну державну одиницю», — зазначалося 

у спільній декларації. 

3 січня 1919 року у Станіславі (нині Івано-Франківськ) було офіційно затверджено 

рішення про об’єднання. Тоді ж УНРада сформувала повноважну делегацію до Києва, 

щоб завершити решту формальностей. 

 

 
Представники Директорії вітають делегацію ЗУНР перед проголошенням Акту Злуки УНР і ЗУНР 

22 січня 1919 року. Фото: Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного 

 

У день першої річниці проголошення IV Універсалу, 22 січня 1919 року, на 

розширеному засіданні Директорії у присутності галицьких делегатів було підписано 

спеціальний документ, який увійшов в історію під назвою «Акт Злуки». 

«Однині воєдино зливаються століттям одірвані одна від одної частини єдиної 

України – Західноукраїнська Народна Республіка (Галичина, Буковина, Угорська Русь) і 

Наддніпрянська Велика Україна… Однині народ Український, визволений могутнім 

поривом своїх власних сил, має змогу об’єднаними дружніми зусиллями всіх своїх синів 

будувати нероздільну, самостійну Державу Українську на благо і щастя всього її 

трудового люду», – зазначено в Універсалі Директорії. 

Урочисте проголошення Злуки УНР і ЗУНР відбулося того ж дня на Софійській 

площі у Києві. За спогадами очевидців, місто було гарно прикрашене стрічками, 

національними прапорами, гербами, транспарантами та портретами Шевченка, 

Сковороди, Котляревського. 

У Софійському соборі духовенство провело спеціальну церковну службу, після чого 

священики вийшли на урочисту процесію навколо площі. Згодом представники 

української політичної еліти (Симон Петлюра, Володимир Винниченко, Лев Бачинський 



та Лонгин Цегельський) виголосили свої промови й привселюдно зачитали текст Акту 

Злуки під гучні оплески десятків тисяч українців. 

 

 
Проголошення Акта Злуки українських земель на Софійській площі в Києві. 22 січня 1919 року. 

Фото: Інститут національної пам’яті України 

 

Завершилася урочиста церемонія возз’єднання народу святковим молебнем і 

великим військовим парадом легіону Українських січових стрільців під проводом Євгена 

Коновальця. 

 

День Соборності України: історія і традиції свята 

 

Попри довгоочікуване об’єднання українських земель в єдину соборну державу, 

перед навалою ворогів зі сходу та заходу її незалежність відстояти не вдалося. Вже у 

березні 1921 року території УНР були поділені між Польщею (окупувала Галичину та 

Волинь) та Українською Соціалістичною Радянською Республікою (сателітом 

більшовицької Росії). Сама ідея продовжувала існувати в пам’яті українців. 

Перше офіційне святкування Дня Соборності відбулося 22 січня 1939 року у Хусті, 

що на Закарпатті. Тоді це місто було столицею Карпатської України, яка вважалася 

автономною одиницею у складі Чехословаччини. На центральній площі із синьо-

жовтими прапорами зібралося близько 30 000 людей, щоб вшанувати 20-річчя 

об’єднання українських земель. 

 

 
Урочиста хода на честь 20-річчя Соборності України у місті Хуст, 22 січня 1939 року. Фото: 

Transcarpathian Heritage/Facebook 



 

У вересні того ж року Третій Рейх і Радянський Союз напали на Польщу. За пактом 

Молотова-Ріббентропа до складу УРСР відійшли землі Східної Галичини та Західної 

Волині. Так відбулося часткове возз’єднання етнічних українців в межах однієї держави. 

Однак це не було результатом змови двох тоталітарних режимів, тож боротьба тривала. 

30 червня 1941 року Організація українських націоналістів (ОУН) під проводом 

Степана Бандери проголосила у Львові Акт відновлення Української Держави. Поява на 

мапі незалежної України не входила до планів Адольфа Гітлера, і через 10 днів після 

проголошення вона була ліквідована, а українські націоналісти – заарештовані. 

 

 
Львів’яни в очікуванні проголошення Акту відновлення Української Держави, 30 червня 1941 

року. Фото: Центр досліджень визвольного руху 

 

По закінченню Другої світової та поновлення радянської влади на українських 

землях головними борцями за національне визволення залишалися воїни УПА. Але і їхня 

боротьба не увінчалася успіхом. 

Комуністична партія всіляко намагалася придушити будь-які прояви української 

самостійності, а про події 22 січня 1919 року було заборонено згадувати публічно. 

У 1990 році на честь Акту Злуки члени Народного руху України організували живий 

ланцюг між Львовом, Івано-Франківськом та Києвом як символ духовної єдності. Він 

вважається одним із найбільших у світовій історії: мільйони українців взялися за руки й 

розтягнулися аж на понад 700 кілометрів. Ця акція стала масштабним поштовхом до 

розвалу СРСР та відновленням української державності. 

 

 
«Ланцюг Єднання» у Львівській області, 22 січня 1990 року. Фото з архіву Олега Мушори 

 



Свято відзначалося щороку, статус національного свята День Соборності отримав у 

1999 році за указом президента Леоніда Кучми (1994-2005), утім у багатьох містах його 

публічно відзначали й до того. 

Сьогодні Соборність для України – деокупація всіх територій України, 

захоплених ворогом, відновлення єдності із Донеччиною, Луганщиною та Кримом. 

Соборність передбачає не лише пам’ять про спільне минуле, а й потребує 

згуртованої співпраці заради майбутнього.  

Радянська та російська пропаганда завжди нав’язували нам переконання, що 

українці діляться на «східняків» і «западенців». Проте в сучасному спротиві 

російській агресії ми довели свою згуртованість и спільне прагнення жити у вільній 

державі, яка сама визначає майбутнє. Таким чином, антиукраїнська пропаганда 

зазнала краху. 

Цьогорічний День Соборності України пройде під гаслами: 

«Україна соборна. Разом до перемоги!» 

«Вертаємо своє. Соборність – мета перемоги» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛІТЕРАТУРА З ФОНДУ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ 

ХНУМГ ІМ. О. М. БЕКЕТОВА ДО ДНЯ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ 

 

Велика злука у контекстi проблеми єдностi українського 

народу : Збірка статей за матеріалами круглого столу, 

присвяченого 85-й річниці об'єднання УНР і ЗУНР в єдину 

Соборну Українську державу (Харків, 20 січня 2004 року) /      

О. І. Романюк. – Харків : Асоціацiя демократичного розвитку 

i самоврядування, 2004. – 28 с. 

 

 

Котляр М. Шляхами вікiв : довідник з історії України 

/ М. Котляр, С. Кульчицький. – Київ : Україна, 1993. – 

380 с. 

Довідник охоплює проміжок часу у півтора 

тисячоліття - починаючи від племінних спільностей V 

cт. й до сьогодення. Текст доповнено порівняльною 

хронологічною таблицею. 

 

 

Бойко О. Д. Iсторія України : підручник / О. Д. Бойко. – 2-ге 

вид., доп. – Київ : Академія, 2002. – 656 с. – (Альма-матер). 

У посібнику висвітлено окремі події і факти, які розглядаються 

в єдностях і суперечностях різноманітних тенденцій з 

осмисленням їх витоків, обумовленості вчинків конкретних 

історичних постатей. Проаналізовано сучасні політичні, 

соціально-економічні, духовні процеси і тенденції. Посібник 

прислужиться студентам, викладачам вищих навчальних 

закладів. 

 

Нагаєвський І. Історія української держави двадцятого століття / 

І. Нагаєвський. – Київ : Укр. письменник, 1993. – 413 с. 

 

Книга Ісидора Нагаєвського, написана в еміграції, висвітлює 

події в Україні часів Центральної ради, Гетьманату, Директорії 

(1917-1921 рр.). На основі документів, свідчень сучасників, на 

тлі тогочасних подій в Європі автор розгортає картину боротьби 

за державність України в усій її складності і суперечливості. 



Політична історія України : навчальний посібник / за ред.                                        

В. І. Танцюри. — 2-ге вид., доп. – Київ : "Академвидав", 2008. – 

552 с. – (Альма-матер). 

 

 Це одне з перших навчальних видань, що охоплює політичну 

історію України від її початків до сьогодення. У ньому 

простежено розвиток ідеї української державності, непоодинокі 

спроби утвердити її на різних етапах вітчизняної історії до 

проголошення України незалежною державою. 

 

Малий словник історії України / В. Смолій,                                    

С. Кульчицький, О. Майборода. – Київ : Либідь, 1997. – 464 c. 

 

У словнику в стислій та доступній формі подано основні 

відомості з історії України від найдавніших часів до 

сьогодення. Міститься інформація з археології, демографії, 

економіки, політології, історії культури тощо, наведено 

біографічні дані багатьох історичних діячів. 

 

Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. 

Вип. 27 : збірник наукових праць / [ред. О. Грабовська, ред. 

кол. С. Павлюк,  Я. Турчин та ін.]. – Львів : Вид-во Львівської 

політехніки, 2015. – 168 с. 

 

Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку – 

це періодичний часопис, загальнодержавне наукове видання. 

Спрямоване на висвітлення наукових та практичних аспектів 

суспільно-політичного розвитку України, державотворчих 

механізмів після набуття Україною незалежності. 

 

Андрусяк Т. Г. Шлях до свободи. Михайло Драгоманов про 

права людини / Т. Г. Андрусяк. – Львів : Світ, 1998. – 192 с. 

 

У монографії досліджуються погляди Михайла Драгоманова 

на права людини — проблему, надзвичайно актуальну для 

сучасного суспільства загалом і українського — зокрема. 

Показані їх місце і роль у всій суспільно-політичній програмі 

мислителя, а також значення для національного та політичного 

визволення українського народу. 

 

 

 



 

Українське державотворення: невитрибуваний потенціал : 

словник-довідник / ред. О. М. Мироненко. – Київ : Либідь, 

1997. – 560 с.  
 

У словнику-довіднику на основі архівних документів, які 

протягом тривалого часу перебували у спецсховищах, 

висвітлюється складний і суперечливий процес визрівання 

національно-державницької ідеї, чималий позитивний і 

негативний досвід наших пращурів у спробах формування 

власної держави — від Київської Русі до здобуття Україною 

незалежності. 

 

Історія української державності : навчальне видання /                 

Я. Малик, Б. Вол, В. Чуприна. – Львів : Світ. – 248 с. 
 

У навчальному посібнику висвітлено історію української 

державності від формування давньоруської держави — 

Київської Русі до розбудови Української держави на 

сучасному етапі. 

 

Iсторія України та її державності : навчальний посібник / За 

ред. Л. Є. Дещинського. – 3-є вид., переробл. i доп. – Львів : 

Вид-во "Бескід Бiт", 2005. – 368 с. 
 

У навчальному посібнику розглянуто основні етапи 

формування й розвитку української державності від 

найдавніших часів до сьогодення. Видання доповнено 

стислими біографічними відомостями про знакові постаті 

української історії – починаючи від князя Олега й до 

провідників національних змагань ХХ ст.               . 

 

Українська політична нація: проблеми становлення : збірник 

наукових статей / за ред. М. М. Розумного,                              

М. Т. Степика, В. М. Яблонського. – Київ : НІСД, 2012. – 384 

с. 
 

До збірника увійшли статті учасників науково-практичної 

конференції «Українська політична нація: інституційні та 

соціокультурні чинники формування», що відбулася 20 

вересня 2012 р. у Національному інституті стратегічних 

досліджень. У статтях розглядаються теоретико-

методологічні, прикладні та історичні аспекти проблеми 

формування в Україні сучасної політичної нації. 
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