
 

22 січня ми згадуємо дві рівнозначні за вагомістю події української 

історії: проголошення незалежності Української Народної Республіки й Акт 

Злуки українських земель.  

 

105 років тому – 22 січня 1918 року – Українська Народна Республіка 

проголосила незалежність і боролася за право бути «самостійною, ні від кого 

незалежною, вільною, суверенною державою українського народу».  

Цей факт руйнує твердження російської пропаганди, буцімто Української 

держави не існувало, її вигадали більшовики. 

«Ухвалений закон полишиться в нашій історії одною з найкращих карт. 

По лінії з’єдинення не було між нами двох гадок. Сьогоднішній крок піднесе 



нашого духа і скріпить наші сили. Від сьогоднішнього дня існує тільки одна 

УНР. Нехай вона живе!» – Євген Петрушевич. 

Проголошення соборності УНР і ЗУНР 22 січня 1919 року – історичний 

акт об’єднання українських земель в одній державі, що увінчав соборницькі 

прагнення українців, розділених кордонами тогочасних імперій. На початку ХХ 

століття після падіння імперій українці об’єдналися у власній державі. 

 

Федір Швець урочисто проголосив текст Універсалу Директорії: 

«...Однині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини 

Єдиної України – ЗУНР (Галичина, Буковина, Закарпаття) і Наддніпрянська 

Велика Україна. Здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі 

сини України. Однині є єдина незалежна УНР. Однині Народ України, 

визволений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об’єднаними 

дружніми зусиллями всіх своїх синів будувати нероздільну самостійну державу 

Україну на благо і щастя всього її трудового люду». 

  «Те, що ми тоді там переживали, це історія нації у творенні, це епопея 

національно-державного відродження»  – Лонгін Цегельський. 

 «Ми візьмемо у вас, брати галичани, дисципліну, європеїзм і аналіз – і 

тоді вийде з нас добра нація!» – Володимир Винниченко. 

Сьогодні, через трохи більше століття після проголошення Акта Злуки, 

ми об’єднані у відстоюванні своєї незалежності та України. 



Соборність невіддільна від державності, суверенітету та незалежності 

народу, які є фундаментом для побудови демократичної держави, запорукою 

виживання й існування нації. 

Ідея соборності була й залишається базовою національною цінністю 

українців. А нині вона є передумовою успіху нашого спротиву зовнішній 

агресії.  

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

згуртованої співпраці заради майбутнього. Коли ми, люди з різних регіонів 

країни, разом працюємо, створюємо знакове й важливе, боремося з окупантами. 

 «Не чіпатися того, що ділить і роз’єднує поодинокі частини української 

землі, а пильнувати того, що лучить і єднає їх до купи, і се зміцнювати і 

розвивати мусимо… Єднатися, концентруватися, а не ділитися, не розбігатися – 

се повинно бути у всім нашим гаслом». Михайло Грушевський (1866-1934) 

  «Як один Бог на небі, так одна Україна на землі!». Степан Бандера (1909-

1959) 

 


