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День Злуки або День соборності України – цей день в історії 

знаменувався тим, що збулася віковічна мрія українського народу – 

возз’єднання теренів Західної та Східної частин нашої держави у єдину, 

неподільну, соборну країну. 22 січня 1919 року було підписано Акт Злуки між 

Українською Народною Республікою (УНР) та Західно-Українською Народною 

Республікою (ЗУНР). Даний документ став доказом того, що будь-які спроби 

ворогів роз’єднати український народ та протиставити етнічні українські 

території одна одній, налаштувати їх для ворожнечі, з боку недругів та 

поневолювачів України були марними та не виправдали себе.  

Завдання даного дослідження – пригадати події 1917-1919 років на 

теренах нашої держави та Акту, який став доказом цільності і неподільності 

України, та бажання українського народу жити у єдності. 

Акт Злуки – це мрія багатьох поколінь українців, які стали реальністю 

завдяки їхній волі та незламності духу. А передувала даній події низка 

буремних та реакційних і в політичному, і в економічному, і в соціальному та 

навіть державному плані фактів. 

Протягом 1917-1918 років Україна пережила кілька державних 

переворотів, військові дії з більшовиками, самоуправу німецьких військ тощо.  



Після перемоги більшовиків у Петрограді, в Україні почалися збройні 

виступи, очолювані симпатиками більшовиків, з вимогами та гаслами про 

встановлення диктатури їхньої партії. Діючи у силу певних обставин, та, 

незважаючи на небезпечну ситуацію в державі, Центральна Рада України  (23 

(10) червня 1917 року) проголосила (І) Універсал. У якому, окрім ідей 

автономії, вона заявляла про права на частину податкових коштів, які збиралися 

з України у центральну скарбницю Російської імперії [9]. Українська Народна 

Республіка планувала дані заощадження витратити на розвиток національної 

культури, розбудову української держави, автономію. Уряд України був 

впевнений у тому, що імперська Росія  підтримає та допоможе йому досягти 

своєї мети, і, у найкоротші терміни офіційно оприлюднить рішення щодо згоди 

на прохання-вимогу Центральної Ради. Але Петербург відкинув всі очікування 

українців.  

Не зважаючи на зруйновані сподівання, Українська Центральна Рада 

вирішила діяти самостійно, без допомоги представників Тимчасового уряду 

Російської імперії, яка переживала останні дні свого існування. Розуміючи 

важкість та важливість ситуації, уряд Української Народної Республіки просить 

допомоги та підтримки від народу України. Закликаючи представників різних 

прошарків населення та національні меншини, які проживали у державі, 

підтримати його рішення, та сприяти розвитку України. 

Також влада ввела особливий податок на рідну справу, надходження з 

якого велися безпосередньо до скарбниці  Української Центральної Ради [9].   

Намагаючись добитися, якщо не незалежності, то принаймні автономії, 

Україна опинилася між двох вогнів. З одного боку – царської, з іншого – 

більшовицької Росії, які нізащо не хотіли допустити вихід України з-під свого 

протекторату. Більшовицькі сили, які впевнено захоплювали владу у Російській 

імперії, вперто претендуючи на колоніальні, підвладні території своєї жертви, 

планували поневолити Україну, перетворивши на свою неподільну частинку. 

Більшовицький спрут невпинно захоплював територію за територією, як у Росії 

так і у Україні.  



У жовтні 1917 року під керівництвом одного із колишніх членів 

Української Центральної Ради – Георгія П’ятакова [12] – сформувався 

Київський більшовицький військово-революційний комітет, який почав 

готувати збройний виступ проти Української Народної Республіки. Захід було 

заплановано на 12 грудня 1917 року, але Уряд України дізнався про нього і 

пішов на випередження, роззброївши напередодні повстання семитисячне 

більшовицьке військо в Києві та Жмеринці, і відправивши повсталих, 

підтримуваних російською армією, до Росії у супроводі українських 

військових. Після даного конфлікту, Росія надіслала Українській Центральній 

Раді маніфест із звинуваченням останньої в нечуваній зраді революції, та з 

ультимативними вимогами припинити роззброєння більшовиків на теренах 

України. На що уряд Центральної Ради надіслав відповідь, у якій повідомляв 

про відкидання всіх ультимативних вимог у свій бік та звинуватив Російську 

владу у втручання у внутрішні справи України [6].  

У відповідь 12 грудня 1917 року до Харкова увійшли червоногвардійські 

війська, які захопивши місто, утворили у ньому радянську Українську Народну 

Республіку. 24 грудня до окупованого міста прибув верховний командувач 

більшовицьких військ в Україні Володимир Антонов-Овсієнко [1], який  7 січня 

1918 року видав наказ про наступ на Українську Народну Республіку із 

центром Києві. У короткі терміни більшовики захопили Полтаву та 

Катеринослав.  5 лютого 1918 року тридцятитисячна армія російсько-

більшовицьких військ захопила Київ.  

Українська Народна Республіка була змушена залишити столицю та 

просити допомоги у Четвертного союзу.  

27 січня 1918 року у Брест-Литовському було підписано Берестейський 

мирний договір між Україною та Центральними державами – Німеччиною, 

Туреччиною, Болгарією і Австро-Угорщиною, завдяки підтримці яких УНР 

змогла звільнити Київ від більшовиків та отримати міжнародне визнання цих 

країн [5].  



Водночас на західноукраїнських землях Галичини, Буковини і 

Закарпаття які наприкінці Першої Світової війни перебували під владою 

Австро-Угорської імперії, яка у цей час стала втрачати свій статус та владу 

через численні поразки у ході військових операцій, постає нове державне 

утворення – Західноукраїнська Народна Республіка або ЗУНР із центром у 

Львові. Влада якої відштовхуючись від права людей, певної території на 

самовизнання народів проголосила Українську державу по всій етнічній 

території Галичини, Буковини і Закарпаття. Але рішучі дії українців 

суперечили бажанням поляків  які вважали дані землі своїми.  

28 жовтня у місті Кракові була створена Польська ліквідаційна комісія 

представники якої повинні були 1 листопада 1918 р. прибути до Львова, щоб 

прийняти від австрійського намісника владу над Східною Галичиною [4]. 

Дізнавшись про дії поляків, частина молодих українських офіцерів, які 

передбачали, що в рамках чинних законів домогтися визнання Української 

держави мирним шляхом не вдасться, ще у вересні 1918 року 

створили Центральний військовий комітет та вирішили підняти повстання, яке 

в історії отримало назву «листопадовий зрив» [10]. 

 Уночі 1 листопада 1918 р. українські військові частини взяли під свій 

контроль усі головні пункти Львова, Станіслава (тепер Івано-Франківськ), Рави-

Руської, Коломиї та інших міст Східної Галичини, а австрійська влада у Львові 

погодилися на передачу влади Українській Національній Раді, таким чином, 

визнавши її на міжнародній арені.  

Але польська влада не бажала визнавати українську державність на 

західноукраїнських землях та новостворену ЗУНР. 

Польська армія здійснює військовий похід та захоплює Львів, 

Перемишль та 10 із 59 повітів Західноукраїнської Народної Республіки, 

змусивши 22 листопада 1918 року уряд ЗУНР переїхати до Тернополя [11]. 

Немаючи можливості дати відсіч агресору [8], невизнана на міжнародній 

арені, попри численні листи-прохання до президента США Вудро Вільсона та 

країн Антанти, новостворена ЗУНР  змушена була шукати союзників у тільки-



но створеної, з безперервною зміною керівників та державних утворень 

Української Народної Республіки.  

Відправляючи на перемовини із гетьманом Павлом Скоропадським, 

який у результаті перевороту здобув владу в Україні 29 квітня 1918 року, 

делегацію у складі відомого науковця, етнографа, громадського діяча – 

Володимира Шухевича [15] та письменника, журналіста – Осипа Назарчука [7], 

влада ЗУНР навіть не могла уявити, що підписувати домовленість про 

співпрацю, взаємодопомогу і об’єднання українських земель буде із 

представниками нового українського державного утворення – Директорією 

[14], у складі Симона Петлюри, Володимира Винниченка, Опанаса 

Андрієвського та Федора Швеця, яка у результаті державного перевороту проти 

гетьмана Павла Скоропадського, скориставшись незадоволенням українського 

народу, через підтримку владою багатих верств населення – буржуазію та 

поміщиків, збільшення тривалості з 9-ти- до 12-годинного робочого дня, 

високих податкових поборів українського селянства, «Федеральну змову» з 

залишками білої царської армії тощо [3]. 

1 грудня 1918 року у місті Фастові представниками Директорії  УНР та 

головою Державного секретаріату Дмитром Левицьким та державним 

секретарем внутрішніх справ Лонгином Цегельським від ЗУНР було підписано 

передвступний договір  про Злуку Української Народної Республіки та Західно-

Української Народної Республіки [13]. Який був затверджений 3 січня 1919 

року, у Станіславі, Українською національною радою ЗУНР. Державному 

секретаріатові ЗУНР доручалося завершити офіційне укладення договору про 

злуку. Для переговорів з урядом Української Народної Республіки була обрана 

делегація у складі 65 осіб  яку очолював віце-президент Національної ради 

ЗУНР – Лев Бачинський та окрема комісія.  

22 січня 1919 року Директорія УНР з приводу визначної події видала 

Універсал, автором якого скоріш за все був Володимир Винниченко, чому 

свідчить стиль написання документа. Універсал сповіщав про утворення єдиної 

незалежної Української Народної Республіки.  

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Bachynskyj_L


В урочистій обстановці, у присутності більше мільйона українців, у цей 

день на Софійському майдані було проголошено Акт Злуки, в якому 

говорилося, що: «Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від 

одної частини єдиної України – Західно-Українська Народна Республіка 

(Галичина, Буковина і Угорська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна. 

Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. 

Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка!» [16]. 

Акт Злуки став яскравим проявом єдності, прагнення українського 

народу до свободи, волі та незалежності. Він вкотре довів, що українці – народ 

свободолюбивих та впевнено йдучих вперед до досягнення своєї мети людей. 

Що Україна, незважаючи на тривале роз’єднання в силу непідвладних їх 

причин – Єдина. Мова  в українців, попри величезну кількість діалектів – 

єдина, культура, звичаї та обряди – незважаючи на різноманіття кожного 

етнографічного регіону – єдині, бажання жити у неподільній, вільній, 

незалежній, суверенній Україні – одні. 

І хоч у далекому 1919 році українцям не вдалося на довгий термін стати 

єдиним народом, так, як знову ж таки, у силу різноманітних історичних 

обставин, зажерливості країн-сусідів та їхнього бажання підім’яти під себе 

українські терени і перетворити українців у щось «недо-» і меншовартісне – не 

увінчалося успіхом. 

Український народ вперто йшов до своєї мети, попри польські та 

радянські табори, ГУЛАГи та психлікарні, арешти, поневіряння, звільнення.  

Історія про січневі події, попри заборони і репресії передавалася 

батьками, дідусями та бабусями дітям в усних переказах, у спогадах 

вимушених українських емігрантів. Проявом національної пам’яті Акту Злуки 

1919 року  став «живий ланцюг», організований патріотичними силами 21 січня 

1990 року з нагоди 71-ї річниці проголошення Акта Злуки. Мільйони тоді ще 

радянських українців узялись за руки від Києва до Львова, відзначаючи День 

Соборності [2]. 

Підводячи підсумок ми можемо зробити такі висновки:  



Українці – свободолюбивий, непокірний, у рабському плані 

слов’янський народ. 

Ми надзвичайно прив’язані до своїх теренів генетично, історично, 

ментально. 

Українці – незламна нація, яка навіть через кілька століть може, як 

фенікс відродитися з попелу, нагадавши всьому світові про себе. 

Україна  і українці у важкі моменти здатні показати надзвичайну волю і 

жагу до життя, звитягу, бажання до єдності, які під силу не кожному народові, 

про що свідчить трагічна і водночас героїчна історія ХХ століття. 

І головне – Україна – єдина!  

І поки в Україні живуть люди готові відстоювати інтереси її та народу 

України ніякому ворогові нас не зламати, тому що якщо не буде єдиної нації, 

підтримки, віри – то утримувати велику територію нашої держави – марна 

справа. 
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